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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.1 Βασικά γεωγραφικά στοιχεία

Η Χωρική Ενότητα (ΧΕ) Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (ΘΣΗ) περιλαµβάνει
τρεις Περιφέρειες: Θεσσαλίας (Κωδικός NUTS GR14), Στερεάς Ελλάδας (Κωδικός
NUTS GR24), Ηπείρου (Κωδικός NUTS GR21), και χωροθετείται στη κεντρική ζώνη του
ηπειρωτικού τµήµατος της Ελλάδας, όπως φαίνεται στον παρατιθέµενο χάρτη. Η ζώνη
επαφής µεταξύ των τριών επιµέρους περιφερειών είναι ορεινή (Πίνδος και ορισµένες
προς τα Α ορεινές προεκτάσεις) µε συνέπεια να υπάρχουν αντικειµενικές δυσκολίες
στην επικοινωνία µεταξύ τους. Υπάρχουν δίοδοι που επιτρέπουν τη διέλευση µέσα από
τους ορεινούς όγκους, που έχουν αξιοποιηθεί µερικώς (βλ. αναλυτικότερα το τµήµα «Υποδοµές και υπηρεσίες µεταφορών» του παρόντος).
Περιφέρειες Στόχου Σύγκλιση
Χωρική Ενότητα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
GR
Ελλάδα
GR14 THESSALIA
GR21 IPEIROS
Περιφέρειες Στόχου Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
Χωρική Ενότητα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
GR
Ελλάδα
GR24 STEREA ELLADA

Χ
Χ

Χ
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Η έκτασή της ΧΕ, στοιχεία για την οποία παρατίθενται στον επόµενο πίνακα, αντιστοιχεί
στο 15,6% της χώρας και το 0,4% της ΕΕ25.
Πίνακας 1 Γεωγραφικά δεδοµένα

Στερεά ΕλΘεσσαλία
Ηπειρος
ΧΕ ΘΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
λάδα
Εκταση (χλµ2)
15.549
14.037
9.203
38.789
131.957
Χερσαία έκταση
15.435
14.004
9.076
38.515
130.714
Νησιώτικη έ227
303
0
274
1.243
κταση
0,7%
0,2%
0%
0,7%
0,9%
Ορεινές περιο7.400
6.474
6.721
20.595
55.665
χές
48%
46%
73%
53%
42%
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2004

Σηµαντικό ποσοστό της έκτασης της ΧΕ−υψηλότερο του µέσου εθνικού−, το 53%, είναι
ορεινό, µε µεγαλύτερο το ποσοστό της Ηπείρου αλλά υψηλό και στις άλλες δύο περιφέρειες. Αντίθετα, οι νησιώτικες περιοχές καταλαµβάνουν πολύ περιορισµένο τµήµα της
ΧΕ (0,7%)−αν εξαιρεθεί η Εύβοια που δεν είναι τυπικό ελληνικό νησί (λόγω µεγάλους
µεγέθους και µικρής απόστασης από τον ηπειρωτικό χώρο) συγκεντρωνόµενες στη
Θεσσαλία και την Στερεά.

1.2 Αναπτυξιακές εξελίξεις της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ως προς το διεθνή και εθνικό χώρο
Στοιχεία για τη θέση της ΧΕ ΘΣΗ σε σύγκριση µε την ΕΕ, ως προς το ΑΕΠ κατά κεφαλή
(ΑΕΠκκ) µε όρους ΜΑ∆ παρατίθενται στον επόµενο πίνακα.
Πίνακας 2 Βασικά στοιχεία για το ΑΕΠκκ (σε ΜΑ∆)

µό. 2001-03
ΕΕ25
ΕΕ15
ΕΛΛΑ∆Α
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ
Αµιγής σύγκλιση

σε ΕΕ25 σε ΕΕ15
100
109,4
100
77,2
70,6
62,7
57,4
69,1
63,2
109,7
100,3
80,9
74,0
66,2

ΑΕΠκκ
2003
σε ΕΕ25

60,5

100
109,1
76,4
66,4
73,2
115,7
86,2
71,1

Καθεστώς ενισχύσεων

Παραγωγικότητα εργασίας
51.473

αµιγής σύγκλιση
αµιγής σύγκλιση
phasing in

36.062
31.301
31.833
54.627
39.233
31.675

Πηγή: Eurostat 2006, και επεξεργασίες οµάδα σύνταξης ΠΕΠ.

∆ύο από τις περιφέρειες της ΧΕ, η Ηπειρος και η Θεσσαλία, τοποθετούνται σε καθεστώς
αµιγούς σύγκλισης, ενώ µια περιφέρεια, η Στερεά Ελλάδα, έχει φθάσει σε επίπεδο phasing in (βλ. το σχετικό χάρτη, πηγή: EU, 2006, Fourth progress report on cohesion:
Growth and jobs and the Reform of European cohesion policy).
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Σηµειώνεται επίσης ότι αν ληφθεί υπόψη µόνο το 2003 (πιο πρόσφατο έτος µε διαθέσιµα περιφερειακά στοιχεία) η κατάσταση δεν διαφοροποιείται, µε τις δύο περιφέρειες που
βρίσκονται σε δυσµενέστερη κατάσταση να παραµένουν κάτω του 75% του µo. της
ΕΕ25.

Ανάλογη είναι η εικόνα µε βάση την παραγωγικότητα της εργασίας. Οι δύο περιφέρειες
αµιγούς σύγκλισης έχουν παρόµοια επίδοση, χαµηλότερη της εθνικής και πολύ χαµηλότερης της ευρωπαϊκής, ενώ η Στερεά Ελλάδα παρουσιάζει πολύ υψηλή επίδοση, µεγαλύτερη ακόµα και σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
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Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζονται στοιχεία για το ρυθµό ανάπτυξης των τριών
περιφερειών της ΧΕ κατά την τελευταία 20ετία.
140

120

100
ΕΕ12
ΕΕ25

80

ΕΛΛΑ∆Α
Θεσσαλία

60

Ηπειρος
Στερεά Ελλάδα

40

20

-9
1
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
88
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03

-9
0

89

µό

µό

86

-8
7

-8
8

0

Ολες οι περιφέρειες καταγράφουν διαχρονικά αυξητική τάση, αλλά µε αισθητές διαφορές
µεταξύ τους και µε διαχρονική διατήρηση της ίδιας σχετικής θέσης µεταξύ τους. Η Στερεά Ελλάδα παρουσιάζει µόνιµα υψηλότερο ΑΕΠκκ από τις άλλες, αλλά η «εκτίναξή»
της άνω του µo. της ΕΕ φαίνεται ότι συµβαίνει στο πρώτο µισό της δεκαετίας του ’90.
Από τότε παραµένει µόνιµα άνω του µo. της ΕΕ25. Οι υπόλοιπες δύο περιφέρειες έχουν, σε γενικές γραµµές, εξέλιξη παρόµοια µε αυτή της εθνικής, µε κάποια υποχώρηση
της Θεσσαλίας γύρω στο 2000 αλλά επιστροφή, στη συνέχεια, στη γενική τάση.
Πρέπει να υπογραµµιστεί, ωστόσο, ότι η εικόνα που δίνουν τα παραπάνω στοιχεία για
τη Στερεά Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται στην πλήρη αναπτυξιακή πραγµατικότητα. Η
Στερεά Ελλάδα υφίσταται τις συνέπειες µιας διπλής, στατιστικής και µεθοδολογικής
στρέβλωσης, που οφείλεται σε δύο παράγοντες: στην αποµάκρυνση της βιοµηχανίας
από τα διοικητικά όρια της Αττικής και την εγκατάσταση της στις όµορες περιοχές της
Βοιωτίας και της Εύβοιας, και στον τρόπο οργάνωσης των στατιστικών στοιχείων της
ΕΣΥΕ, η οποία καταµετρά την παραγωγή του δευτερογενή τοµέα στον τόπο εγκατάστασης της µονάδας και όχι στην έδρα της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο δεν καταµετρούνται διαπεριφερειακές µεταβιβάσεις συντελεστών εργασίας και εισοδηµάτων µεταξύ
Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, δεν λογίζεται στο εργατικό δυναµικό το τµήµα των εργαζοµένων που µετακινείται καθηµερινά από Αθήνα προς τις βιοµηχανικές περιοχές Οινοφύτων, Θήβας και Αυλίδας, δεν υπολογίζεται το εισόδηµα (µισθωτή εργασία, επιχειρηµατικό κέρδος) που αν και παράγεται στην περιφέρεια, µεταφέρεται στην Αττική. Η εκτίµηση για τη στατιστική στρέβλωση τεκµηριώνεται και σε άλλα σηµεία του παρόντος (ενδοπεριφερειακές ανισότητες, αγορά εργασίας κλπ.), καθώς και από τις πρόσφατες αναλύσεις του προγράµµατος ESPON.
Ο παρακάτω χάρτης, που προέρχεται από το πρόγραµµα ESPON, δείχνει τη θέση της
ΧΕ ΘΣΗ στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, και ταυτόχρονα απεικονίζει τη συγκριτική θέ-
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ση των επιµέρους Περιφερειών της ως προς 7 οικονοµικούς δείκτες της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας (ΣτΛ).

Και οι τρεις περιφέρειες της ΧΕ ΘΣΗ τοποθετούνται σε χαµηλές θέσεις. Η Θεσσαλία τοποθετείται ακόµα χαµηλότερα από τις άλλες δύο περιφέρειες, ενώ η Στερεά Ελλάδα τοποθετείται µαζί µε την Ηπειρο στη δυσµενή βαθµίδα -1 ως -3, που δεν είναι συµβατή µε
την εικόνα που δίνει για αυτήν το ΑΕΠκκ. Η κατάταξη αυτή δείχνει ότι συνεκτιµώντας ένα
σύνολο οικονοµικών παραµέτρων και όχι αποκλειστικά το ΑΕΠκκ το αναπτυξιακό προφίλ µιας περιοχής µπορεί να διαφοροποιείται σηµαντικά.

Ως προς την Ελλάδα, η ΧΕ ΘΣΗ συγκεντρώνει το 15,6% του πληθυσµού και το 14,1%
των απασχολούµενων (βάση της απογραφής της ΕΣΥΕ του 2001, µε αντίστοιχα µεγέθη
14,8% για το 2005 και 14,5% για το 2004). Το µέγεθός της δεν είναι πολύ µεγάλο, αλλά
η εικόνα αυτή είναι άµεσα συναρτηµένη µε την ύπαρξη πολύ έντονων χωρικών ανισορροπιών στη χώρα, λόγω του πολύ µεγάλου µεγέθους της Αττικής. Ως προς τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο, η χωρική ενότητα ΘΣΗ συγκεντρώνει µεγέθη της τάξης ¼, και συνεπώς το σχετικό βάρος της είναι αισθητό.
Η κεντρική γεωγραφική θέση έχει οδηγήσει, σε κάποιο βαθµό, και σε κεντρική χωροταξική θέση. Από τη ΧΕ ΘΣΗ διέρχονται ήδη ο κύριος εθνικός άξονας ανάπτυξης (αναπτυξιακό S βορρά-νότου), είναι προς τα βόρεια σε σχετικά µικρή απόσταση από τον αναδυόµενο βόρειο άξονα/µέτωπο ανάπτυξης, και διαθέτει και µια από τις κύριες εθνικές
πύλες προς τον δυτικο-ευρωπαϊκό χώρο (Ηγουµενίτσα). Σηµαντικό στοιχείο, επιπλέον,
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είναι ότι από το χώρο της ΧΕ διέρχονται προβλεπόµενοι νέοι άξονες ανάπτυξη από τον
αναπτυξιακό σχεδιασµό, όπως φαίνεται στον επόµενο χάρτη1.

Πέρα από τον υφιστάµενο βασικό εθνικό άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη («S) και τον
υπό ανάδυση της Βόρειας Ελλάδας, αναµένεται σταδιακά η ανάδυση δύο νέων άξονες
ανάπτυξης: της ∆υτικής Ελλάδας, µε κατεύθυνση Β-Ν και της Κεντρικής Ελλάδας, µε
«παράλληλη» µε τον προηγούµενο κατεύθυνση και µε αντένα του ένα νέο εγκάρσιο άξονα, που τέµνει τον ορεινό όγκο της Πίνδου µε κατεύθυνση ∆-ΝΑ, από τον Βόλο έως
την Ηγουµενίτσα. Παράλληλα, στους δύο υφιστάµενους µητροπολιτικούς πόλους ανάπτυξης (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) προβλέπεται, λαµβανοµένων υπόψη των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, η ανάδειξη νέων αστικών πόλων, µεταξύ των οποίων το «δίπολο» Λάρισα-Βόλος, και µε χαµηλότερη κλίµακα άλλα δυναµικά αστικά κέντρα µεταξύ των οποίων η Λαµία, τα Ιωάννινα.
Όπως φαίνεται στο χάρτη αλλά και προκύπτει από την παραπάνω περιγραφή, η ΧΕ
ΘΣΗ αποτελεί το ζωτικό χώρο της πλειονότητας των αναδυόµενων νέων αξόνων ανάπτυξης, ενώ περιλαµβάνει και σηµαντικά στοιχεία του ευρύτερου συστήµατος πόλων
ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια, η ΧΕ διαθέτει θετικές αναπτυξιακές προοπτικές. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ολοκλήρωση των παραπάνω «µακρο-χωρικών» διαδικασιών τοποθετείται σε µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα που ενδεχοµένως υπερβαίνει το τέλος της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. ∆εν αναµένεται ότι θα οδηγήσουν, έτσι, στο προσεχές µέλλον, σε ανατροπή των σηµερινών δεδοµένων στη ΧΕ
1

Ο χάρτης αυτός κατασκευάστηκε από την οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ σε συνεργασία µε το Σύµβουλο της Ex
ante Αξιολόγησης.
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ΘΣΗ, πού σύµφωνα µε ορισµένα συµπεράσµατα της ανάλυσης που ακολουθεί (τµήµατα
«Αναπτυξιακές εξελίξεις...» και «∆οµή της οικονοµίας», κυρίως) χαρακτηρίζονται από
προβλήµατα.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει, τέλος, σε ένα ειδικό χαρακτηριστικό της ΧΕ ΘΣΗ, την
εγγύτητα του ΝΑ τµήµατός της Στερεάς Ελλάδας µε την Αττική. Ιδιαίτερα οι νοµοί Βοιωτίας, και, µε µία έννοια, Εύβοιας, έχουν άµεση χωρική επαφή, και τµήµατά τους αποτελούν λειτουργικά υποσύνολα της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας (ΜΠΑ). Η σχέση
και εγγύτητα µε την Αττική και τη ΜΠΑ προσφέρει οφέλη, αλλά δηµιουργεί και ζηµίες.
Μέχρι στιγµής η εγγύτητα µε την Αττική φαίνεται να έχει αποφέρει τις εξής αρνητικές επιπτώσεις στη Στερεά Ελλάδα: δυσκολία συγκρότησης αυτόνοµου περιφερειακού κέντρου, µετακύλιση περιβαλλοντικών πιέσεων προς την Στερεά Ελλάδα µε την µεταφορά
σε αυτήν ρυπογόνων δραστηριοτήτων, χρήση φυσικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας για
κάλυψη αναγκών της Αττικής, µόνιµη µετακίνηση του πλέον αξιόλογου ανθρώπινου δυναµικού προς την Αττική, αδυναµία ανταγωνισµού των τοπικών αγορών. Στις θετικές
επιπτώσεις µπορούν να λογιστούν: η γρήγορη πρόσβαση από και προς τις µεταφορικές
υποδοµές της Αττικής (αεροδρόµιο, λιµάνια) και η αξιοποίηση των υποδοµών αυτών, η
ανάπτυξη της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η Στερεά Ελλάδα και
κυρίως η προώθηση της πρωτογενούς παραγωγής, η παροχή τουριστικών υπηρεσιών,
η γρήγορη πρόσβαση σε υψηλού-µητροπολιτικού επιπέδου υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας.
Για το µέλλον, η εγγύτητα αυτή ενέχει και ευκαιρίες και κινδύνους. Οι κίνδυνοι συνίστανται στη διαιώνιση ή ενίσχυση της δυσκολίας απόκτησης περιφερειακής συνοχής στη
Στερεά Ελλάδα, και στην επιδείνωση των προαναφερθεισών ζηµιών. Οι κίνδυνοι αυτοί
δεν είναι αµελητέοι, τόσο από άποψη χαρακτήρα όσο και επειδή συνιστούν την προβολή προς το µέλλον των σηµερινών τάσεων. Οι ευκαιρίες συνίστανται σε µια ενεργητική
αξιοποίηση της εγγύτητας µε µια µεγάλη µητρόπολη µε αυξανόµενη διεθνή ρόλο. Στην
ΕΕ αλλά και γενικότερα στην παγκοσµιοποιούµενη οικονοµία, οι µεγάλες διεθνείς µητροπόλεις αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα για την ανταγωνιστικότητα των ευρύτερων περιοχών τους, προς τις οποίες διαχέουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και
εξωτερικές οικονοµίες. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν γίνεται πάντα αυτόµατα αλλά προϋποθέτει συνειδητή στόχευση του αναπτυξιακού προγραµµατισµού. Στην παρούσα περίπτωση, επιβάλλεται επιπλέον ο στενότερος συντονισµός των διαφορετικών−λόγω της
έλλειψης ενιαίας διοικητικής υπόστασης της ΜΠΑ− µορφών στρατηγικού σχεδιασµού,
αναπτυξιακού και χωροταξικού.
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1.3 ∆ηµογραφικά δεδοµένα
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει βασικά δηµογραφικά δεδοµένα.
Πίνακας 3 Πληθυσµιακές εξελίξεις
1991
Πληθυσµός

ΕΛΛΑ∆Α
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ
Αµιγής σύγκλιση

10.251.336
339.576
734.589
582.212
1.656.377
1.074.165

Πληθυσµός

10.964.020
353.820
753.888
605.329
1.713.037
1.107.708

2001
ΜεταΠοσοβολή
στά σε
από 91
ΧΕ
7,0%
4,2%
2,6%
4,0%
3,4%
3,1%

32%
68%
55%
100%
100%

Φυσική
κίνηση
πληθυσµού
-0,01
-2,6
-1,7
-2,4

2005
Πληθυσµός

11.082.751
341.851
737.583
558.503
1.637.937
1.079.434

Μεταβολή
από 01
1,1%
-3,4%
-2,2%
-7,7%
-4,4%
-2,6%

Πηγές: ΕΣΥΕ, 1991 και 2001 και για το 2005 Eurostat

Η ΧΕ συγκεντρώνει το 16,2% του ελληνικού πληθυσµού κατά το 1991, το 15,6% το
2001 και το 14,8% το 2005. Παρατηρείται συνεπώς διαχρονικά µια αρκετά γρήγορη µείωση του πληθυσµιακού βάρους της. Οι εξελίξεις αυτές συνυπάρχουν µε αύξηση του
πληθυσµού κατά τη δεκαετία 1991-2001 (και οι τρεις περιφέρειες της ΧΕ, πάντως, παρουσιάζουν αυξήσεις µεταξύ των χαµηλότερων µεταξύ των ελληνικών περιφερειών αυτή
την περίοδο) αλλά µε µείωση µετά το 2001. Υπόβαθρο των δηµογραφικών τάσεων είναι
η µειωµένη ενδογενής δυναµική του πληθυσµού. Κατά το 2001 παρατηρείται, έτσι, αρνητική φυσική κίνηση του πληθυσµού, και το ότι αυτό δεν καταγράφηκε στη συνολική
πληθυσµιακή µεταβολή οφείλεται, όπως και σε πολλά άλλα µέρη της Ελλάδας, στην
εισροή µεταναστών (βλ. τµήµα «Κοινωνική συνοχή…» του παρόντος). Η σταδιακή µείωση των µεταναστευτικών ροών είχε ως αποτέλεσµα την καθαρή µείωση του πληθυσµού κατά την τρέχουσα δεκαετία. Σηµειωτέον οι αρνητικές αυτές εξελίξεις χαρακτηρίζουν και τις τρεις περιφέρειες της ΧΕ, µε τη Στερεά Ελλάδα να επιδεικνύει την πιο έντονη
δηµογραφική αδυναµία (άνω του µο. της ΧΕ).
Συνέπεια και παράγων αναπαραγωγής, ταυτόχρονα, της δηµογραφικής αδυναµίας είναι
η γήρανση του πληθυσµού. Σε σύγκριση µε τη χώρα ο νεανικός πληθυσµός (0-14) έχει
παρόµοια συµµετοχή στον συνολικό, αλλά ο γεροντικός (65+) µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα να είναι µειωµένο και το ποσοστό των παραγωγικών ηλικιών. Οι βασικοί δηµογραφικοί δείκτες διαµορφώνονται ως εξής:
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Πίνακας 4 ∆ηµογραφική δοµή του πληθυσµού

ΕΛΛΑ∆Α
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ
Αµιγής σύγκλιση

Κατανοµή πληθυσµού ανά ηλικιακή κατηγορία, 2001
<15
15 -64
65+
15%
68%
17%
14%
66%
20%
16%
66%
18%
15%
67%
19%
15%
66%
19%
15%
66%
19%

∆είκτης
ρανσης
110%
140%
115%
126%
124%
123%

γή-

∆είκτης εξάρτησης
46,8%
51,7%
50,8%
50,3%
50,8%
51,1%

∆είκτης εξάρτησης ηλικιωµένων
24,5%
30,1%
27,2%
28,1%
28,1%
28,2%

∆είκτης γήρανσης: Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας 65+ / Πληθυσµό ηλικίας 0-14
∆είκτης εξάρτησης: Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας 65+ και 0-14 / Πληθυσµό ηλικίας 15-64
∆είκτης εξάρτησης ηλικιωµένων: Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας 65+ / Πληθυσµό ηλικίας 15-64
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001 και Επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ

Για την αξιολόγηση των συγκρίσεων αυτών πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ήδη ο πληθυσµός της χώρας χαρακτηρίζεται από τάσεις γήρανσης. Είναι ενδεικτικό των τάσεων ότι
σύµφωνα µε τις προβολές της ΕΣΥΕ, από το 2005 µέχρι το 2050 ο συνολικός πληθυσµός (µετά από µία ενδιάµεση αύξηση από 11,08 εκατ. σε 11,3 εκατ.) από το 2019 αρχίζει να µειώνεται καταλήγοντας να είναι 10,7 εκατοµµύρια το 2050. Σύµφωνα µε τις ίδιες
προβολές, ο πληθυσµός άνω των 65 ετών (ως ποσοστό του πληθυσµού από 15-64 ετών) θα αυξηθεί από 26,75% το 2005 σε 55,76% το 2050 (ΕΣΥΕ και Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005).
Οι επόµενοι δύο χάρτες, που καταγράφουν τη µεταβολή του πληθυσµού όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών στην περίοδο 2000-2003 (αριστερά) και τη φυσική κίνηση του
πληθυσµού (δεξιά), τοποθετούν τις δηµογραφικές εξελίξεις στη ΧΕ στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πηγή: Regions-Statistical Yearbook 2006.
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Με βάση την πληθυσµιακή εξέλιξη µόνο οι δύο περιφέρειες της ΧΕ καταγράφουν µείωση, αλλά µε βάση τη φυσική κίνηση του πληθυσµού και οι τρεις τοποθετούνται σε πολύ
χαµηλή βαθµίδα.
Τα παραπάνω έχουν προφανή σηµασία για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό. Προσδίδουν
µεγαλύτερη σπουδαιότητα σε πολιτικές και µέτρα: δια βίου µάθησης, που θα συµβάλλουν έµµεσα στη µεγαλύτερη γεννητικότητα µέσω της διευκόλυνσης του συµβιβασµού
της οικογενειακής ζωής µε τη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, που θα
διευκολύνουν την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, που θα προωθούν την ενσωµάτωση των µεταναστών, και που θα υποστηρίζουν την «ενεργό γήρανση». Το βάρος
που αποκτούν οι παρεµβάσεις αυτές υπογραµµίζεται από το ότι το πρόβληµα της δηµογραφικής γήρανσης είναι ένα από τα κρισιµότερα, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, και στη
ΧΕ και στη χώρα συνολικά.
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1.4 Η δοµή της οικονοµίας
1.4.1 Συνολική διάρθρωση της οικονοµικής βάσης
Βασικά δεδοµένα για την τοµεακή δοµή της οικονοµίας, µε όρους απασχόλησης και ΑΠΑ
(ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας), παρουσιάζονται στους τρεις επόµενους πίνακες και
στο διάγραµµα που τους συνοδεύει.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει στοιχεία για την απασχόληση στον τόπο εργασίας
(χιλ. απασχολούµενων το 2004).
Πίνακας 5 Απασχόληση στον τόπο εργασίας, τοµεακή κατανοµή
χιλιάδες
απασχολούµενων
ΕΕ-25
ΕΛΛΑ∆Α
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ
Αµιγής σύγκλιση

Π
9.746
544
24
72
36
132
95

∆
53.906
967
27
61
62
151
89

Τ
129.718
2.802
75
162
108
344
236

% σε χώρα
Π

∆

Τ

100%
4%
13%
7%
24%
18%

100%
3%
6%
6%
16%
9%

100%
3%
6%
4%
12%
8%

% σε περιφέρεια ή
άλλη περιοχή αναφοράς
Π
∆
Τ
5% 28%
67%
13% 22%
65%
19% 22%
59%
24% 21%
55%
17% 30%
52%
21% 24%
55%
23% 21%
56%

∆ιαφορά συµµετοχής
στη περιφέρεια περιόδου 1999-2004
Π
∆
Τ
-5%
-5%
-7%
-7%
-6%
-5%

-0,4%
-0,1%
0,3%
0,3%
0,01%
-0,1%

6%
5%
7%
7%
6%
4%

Π: πρωτογενής τοµέας, ∆: δευτερογενής τοµέας, Τ: τριτογενής τοµέας
Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει στοιχεία για την ΑΠΑ, σε τρέχουσες τιµές 2004, εκατ.
ευρώ.
Πίνακας 6 Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ), τοµεακή κατανοµή
% σε χώρα
Σύνολο χώρας
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ

Συν
100%
3%
6%
7%
16%

Π
100%
3%
13%
10%
26%

∆
100%
2%
7%
15%
23%

Τ
100%
3%
5%
5%
13%

% σε περιφέρεια ή άλλη περιοχή
αναφοράς
Συν
Π
∆
Τ
100%
6,8% 22,0% 71,2%
100%
8,7% 15,4% 75,9%
100% 15,0% 24,8% 60,2%
100%
9,0% 44,1% 46,9%
100% 11,3% 32,1% 56,6%

∆ιαφορά 2000-2003
Π
17%
16%
17%
13%
15%

∆
29%
33%
52%
34%
39%

Τ
25%
30%
27%
23%
26%

Συν: σύνολο, Π: πρωτογενής τοµέας, ∆: δευτερογενής τοµέας, Τ: τριτογενής τοµέας
Πηγή: ΕΣΥΕ 2004
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Πίνακας 7 Παραγωγικότητα ανά τοµέα

Π
ΕΛΛΑ∆Α
Ήπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ

∆
16.972
12.458
17.139
24.806
18.379

Τ
31.013
19.556
33.525
70.258
45.887

34.659
34.800
30.580
42.907
35.459

Συν: σύνολο, Π: πρωτογενής τοµέας, ∆: δευτερογενής τοµέας, Τ: τριτογενής τοµέας
Πηγή: επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ

Το οικονοµικό βάρος της ΧΕ στην ΕΕ, µε όρους απασχόλησης, είναι εξαιρετικά µικρό:
0,3%. Σε επίπεδο Ελλάδας, αντίθετα, έχει αρκετά ισχυρή παρουσία: 14,5% από άποψη
απασχόλησης (βλέπε πίνακα 5), και 16% από άποψη ΑΠΑ (βλέπε πίνακα 6). Στον εθνικό χώρο, συνεπώς, η ΧΕ παίζει αξιόλογο ρόλο.
Σε επίπεδο διάρθρωση της εσωτερικής οικονοµικής βάσης, µε όρους απασχόλησης όσο
και ΑΠΑ, τόσο στη ΧΕ όσο και στις τρεις περιφέρειές της την πρώτη θέση καταλαµβάνει
ο τριτογενής τοµέας. Ο πρωτογενής τείνει να καταλαµβάνει την τελευταία θέση, αλλά το
φαινόµενο στην περίπτωση αυτή είναι πολύ διαφοροποιηµένο µεταξύ απασχόλησης και
ΑΠΑ: ως προς την πρώτη τα µεγέθη γενικά δεν απέχουν πολύ από το δευτερογενή, ενώ
ως προς την ΑΠΑ ο δευτερογενής έχει πολύ ισχυρότερη παρουσία σε επίπεδο ΧΕ. Το
αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, είναι η γενικά χαµηλή παραγωγικότητα του πρωτογενή και
η συγκριτικά υψηλή παραγωγικότητα του δευτερογενή. Ωστόσο, η κατάσταση ως προς
τους δύο αυτούς τοµείς παρουσιάζει ιδιοµορφίες µεταξύ των επιµέρους περιφερειών της
ΧΕ, που πρέπει να επισηµανθούν γιατί αντιστοιχούν σε δοµικά χαρακτηριστικά των περιφερειακών οικονοµιών.

2

Μετρούµενη ως λόγος της ΑΠΑ προς την αντίστοιχη απασχόληση.
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Στην περίπτωση της Ηπείρου, ο πρωτογενής τοµέας τοποθετείται στην τελευταία θέση,
µε πολύ χαµηλή παραγωγικότητα, και ο δευτερογενής στη δεύτερη αλλά µε µικρή, συγκριτικά, διαφορά, και µε επίσης χαµηλή παραγωγικότητα. Κυριαρχεί έτσι ένας τριτογενής, µε τα υψηλότερα ποσοστά µεταξύ των τριών περιφερειών, και επίσης µε σχετικά
υψηλή παραγωγικότητα (αντίστοιχη της µέσης εθνικής του τοµέα). Η τοµεακή διάρθρωση, αυτοτελώς θεωρούµενη, δίνει µια εικόνα οικονοµίας σχετικά σύγχρονου χαρακτήρα,
παρεµφερούς µε αυτή της χώρας. Το ουσιώδες στοιχείο που αλλοιώνει αυτή την πρώτη
εντύπωση είναι, ασφαλώς, η γενικά χαµηλή παραγωγικότητα στην περιφέρεια, που αποτελεί το βασικό παράγοντα αναπτυξιακής καθυστέρησης (και χαµηλού ΑΕΠκκ). Πάντως, η−τηρουµένων των αναλογιών−καλύτερη εικόνα του τριτογενή δείχνει ότι, πιθανώς, παράλληλα µε την ύπαρξη σε αυτόν ενός παραδοσιακού τµήµατος µε χαµηλή αναπτυξιακή δυναµική, αρχίζει να αναδύεται και ένα (µικρότερο) τµήµα πιο σύγχρονου
χαρακτήρα. Οι πόλοι της Ηγουµενίτσας (διεθνή πύλη της χώρας) και των Ιωαννίνων
(Πανεπιστήµιο κλπ.) πρέπει να έχουν παίξει θετικό ρόλο σε αυτή την κατάσταση, έστω
και αν µε καθαρά ποσοτικούς όρους το βάρος τους παραµένει περιορισµένο.
Στη Θεσσαλία, παρατηρείται η µοναδική περίπτωση ο πρωτογενής να µην καταλαµβάνει
την τελευταία αλλά τη µεσαία θέση (όσον αφορά την απασχόληση). Πρόκειται για έκφανση της παραδοσιακής ειδίκευσης της περιφέρειας στον τοµέα αυτό−και της ύπαρξης
σηµαντικών γεωργικών πόρων−που όµως πλέον βρίσκεται σε διαδικασία συρρίκνωσης
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και πλήττεται σαφώς από τις εξελίξεις στην ΚΑΠ. ∆εν είναι τυχαίο ότι ενώ µέχρι πριν µια,
περίπου, δεκαετία, η γεωργία παρήγαγε σηµαντικά µεγέθη προϊόντος και εισοδήµατος,
σήµερα η παραγωγικότητά της τοποθετείται απλώς στο µέσο εθνικό επίπεδο. Η προαναφερθείσα αναπτυξιακή υποχώρηση της Θεσσαλίας µε όρους ΑΕΠκκ δεν είναι ανεξάρτητη από τις εξελίξεις στον πρωτογενή. Αρνητικό στοιχείο είναι, επίσης, η χαµηλή παραγωγικότητα του τριτογενή−χαµηλότερη τόσο ως προς τη ΧΕ συνολικά όσο και ως προς
τον εθνικό µέσο όρο. Η αδυναµία αυτή συνδέεται αφενός µε τη συγκριτικά χαµηλή ανάπτυξη του τουρισµού (παρά την ύπαρξη ορισµένων ισχυρών ζωνών) και αφετέρου µε
την περιορισµένη παρουσία σύγχρονων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Ο δευτερογενής παρουσιάζει σχετικά καλύτερη εικόνα όσον αφορά την παραγωγικότητα, µε µέση
ποσοστιαία συµµετοχή στην οικονοµία.
Στη Στερεά Ελλάδα η εικόνα κυριαρχείται από τη ιδιοµορφία της πολύ υψηλής παρουσίας του δευτερογενή στην ΑΠΑ, ενώ η παρουσία του στην απασχόληση είναι ελαφρά
µόνο ανώτερη της µέσης εθνικής. Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλάται στην πολύ υψηλή παραγωγικότητα του τοµέα. Πρόκειται σαφώς για συνέπεια της προαναφερθείσας
ύπαρξης συγκεντρώσεων µονάδων µεταποίησης που ουσιαστικά αποτελούν αποκέντρωση της βιοµηχανίας της Αττικής, υπό την ώθηση του αναπτυξιακού νόµου και υπό
την πίεση των περιβαλλοντικών περιορισµών. Επιπλέον, στην περιφέρεια υπάρχουν και
ορισµένες άλλες πολύ µεγάλες µονάδες εθνικής/διεθνούς εµβέλειας, που επίσης συµβάλλουν σε αυτή την εικόνα. Ως προς τους άλλους τοµείς, ο πρωτογενής έχει όπως αναµένεται χαµηλή παρουσία, αλλά µε παραγωγικότητα υψηλότερη αυτής των άλλων δύο
περιφερειών, ενώ ο τριτογενής έχει επίσης χαµηλή συγκριτικά παρουσία (διατηρώντας
βέβαια την πρώτη θέση, αλλά ως προς την ΑΠΑ µε πολύ µικρή διαφορά από το δευτερογενή). Ωστόσο, και εδώ η παραγωγικότητα είναι συγκριτικά υψηλή. Η χαµηλή παρουσία του τριτογενούς συνδέεται τόσο µε τη σχετική έλλειψη µεγάλων πόλεων όσο και µε
την εγγύτητα µέρους της περιφέρειας στην µητροπολιτική περιφέρεια της Αθήνας (που
καλύπτει ορισµένες ανάγκες υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις αλλά και προς τον πληθυσµό).
Μια πιο λεπτοµερή κλαδική εικόνα (µονοψήφιοι κλάδοι), αλλά µε µόνο κριτήριο την απασχόληση, στον τόπο κατοικίας δίνει ο επόµενος πίνακας.

Γεωργία

Εξόρυξη

Μεταποίηση

Ενέργεια

Κατασκευές

Μεταφορές

Εµπόριο

Πληροφορική-Ερευνα

Ξενοδοχεία

Χρηµατοπιστωτικές
κλπ. υπηρεσίες
Λοιπές υπηρεσίες

ΕΛΛΑ∆Α
Ήπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ

Σύνολο
απασχολούµενων

Πίνακας 8 Απασχόληση στον τόπο κατοικίας, 2001, κλαδική διάρθρωση

100%
100%
100%
100%
100%

14%
21%
27%
22%
24%

0,3%
0,3%
0,2%
0,8%
0,4%

12%
8,6%
11%
14%
12%

0,9%
0,9%
0,7%
1,1%
0,9%

8,8%
11%
8,3%
9,5%
9,2%

10%
7,9%
5,8%
9,4%
7,5%

15%
13%
14%
13%
13%

0,60%
0,18%
0,16%
0,33%
0,22%

6,5%
6,7%
5,7%
5,0%
5,6%

2,7%
1,6%
1,6%
1,9%
1,7%

28%
29%
26%
23%
26%

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ

Βασικά συµπεράσµατα για ορισµένους κλάδους είναι τα εξής:
•

Στη γεωργία δεν αναµένονται, κανονικά, σηµαντικές διαφορές µεταξύ του πίνακα
αυτού, και του πίνακα 5 που αναφερόταν στην απασχόληση στον τόπο κατοικίας,
επειδή στον πρωτογενή τοµέα δεν υπάρχουν αξιόλογες διαπεριφερειακές µετακινή-
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σεις κατοικίας-εργασίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο, οι παρατηρούµενες αποκλίσεις
προς τα άνω του παρόντος πίνακα, στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία, έχουν σηµασία. Πρέπει να αποδοθούν στη χρονική διαφορά των δύο πινάκων (ο παρών αναφέρεται στο 2001 ενώ ο αυτός µε την απασχόληση στον τόπο εργασίας στο
2004) και σε συρρίκνωση της γεωργίας που µεσολάβησε στην περίοδο αυτή, προφανώς συνδεόµενη µε την ΚΑΠ. Το ότι οι διαφορές είναι αρκετά έντονες (της τάξης
των 3-4 ποσοστιαίων µονάδων) αποτελεί ένδειξη των πιέσεων που υφίσταται πλέον
η γεωργία, που αναµένεται να ενταθούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο. Στο
ίδιο συµπέρασµα (έντονες πιέσεις στην απασχόληση) οδηγεί άλλωστε και η αντίστοιχη στήλη του πίνακα 3.
•

Η εξόρυξη έχει συνήθη παρουσία στη ΧΕ, µε τη σηµαντική εξαίρεση της Στερεάς
Ελλάδας, όπου ο κλάδος σχεδόν τριπλάσιος της χώρας. Η κατάσταση αυτή, που
συνδέεται µε την ύπαρξη σηµαντικού ορυκτού πλούτου, συµβάλλει επίσης στην υπερδιόγκωση του δευτερογενούς τοµέα συνολικά, αλλά έχει και πολλαπλασιαστικές
συνέπειες για τη µεταποίηση ειδικότερα.

•

Η µεταποίηση στον τόπο κατοικίας εµφανίζεται µειωµένη, σε σύγκριση µε ότι αναµένεται µε βάση τον πίνακα 3, µόνο στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, κατά 5
εκατοστιαίες µονάδες, δηλ. σηµαντικά. Είναι προφανές ότι, λαµβανοµένου υπόψη
ότι µεταξύ των ετών στα οποία αναφέρονται οι πίνακες 2 και 5 δεν υπήρξαν αισθητές µεταβολές στη µεταποίηση ως προς την απασχόληση (βλ. αντίστοιχη στήλη του
πίνακα 3), η διαφορά αυτή προέρχεται από το φαινόµενο της µετακίνησης κατοίκων
της Αττικής για εργασία σε βιοµηχανικές µονάδες της Στερεάς Ελλάδας. Το συµπέρασµα αυτό ενισχύει σαφώς την επιχειρηµατολογία για τη στατιστική παραµόρφωση του ΑΕΠ και του ΑΕΠκκ στη Στερεά Ελλάδα, που έχει ήδη διατυπωθεί.

•

Η ενέργεια παρουσιάζει µια ελαφρά µεγαλύτερη παρουσία από τη συνήθη στη Στερεά Ελλάδα (το πολύ σηµαντικό αιολικό δυναµικό αναµένεται ότι θα ενισχύει ακόµα
περισσότερο τον κλάδο της ενέργειας, στο άµεσο µέλλον).

•

Οι µεταφορές παρουσιάζονται αυξηµένες στη Στερεά Ελλάδα και λιγότερο στην Ηπειρο, σε όλες τις περιπτώσεις πάντως κάτω του εθνικού µέσου όρου.

•

Το εµπόριο έχει σχεδόν ταυτόσηµη παρουσία και στις τρεις περιφέρειες, ελαφρά
κάτω του εθνικού µέσου όρου.

•

Στις δραστηριότητες πληροφορικής και έρευνα υπάρχει γενικευµένη έντονη υστέρηση, σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο (µεταξύ του ½ και του 1/3 του τελευταίου).
Σηµειώνεται, πάντως, το υψηλότερο συγκριτικά ποσοστό της Στερεάς Ελλάδας
(που πρέπει να συνδέεται µε την παρουσία µεγάλων επιχειρήσεων µεταποίησης και
εξόρυξης) και το ότι το χαµηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται στη Θεσσαλία (παρά
την ύπαρξη αναπτυγµένου Πανεπιστηµίου).

•

Στον κλάδο των ξενοδοχείων υπερτερεί η Ηπειρος (ελαφρά άνω του µέσου εθνικού
όρου) ενώ υστερεί περισσότερο η Στερεά Ελλάδα, µε τη Θεσσαλία στην ενδιάµεση
θέση. Η κατάταξη αυτή αντανακλά τις διαφορές στην ανάπτυξη του τουρισµού.

•

Οσον αφορά τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, η εικόνα είναι ανάλογη αυτής της
πληροφορικής-έρευνας: σηµαντική υστέρηση ως προς τη χώρα, σχετικά καλύτερη
κατάσταση της Στερεάς Ελλάδας. Πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι η ελαφρά βελτιω-
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µένη θέση της τελευταίας κατά κανόνα τρόπο δεν αντιστοιχεί στην εικαζόµενη, µε
βάση το ΑΕΠκκ, διαφοροποίηση του επιπέδου ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στην Περιφέρεια Αττικής, που µε βάση το ΑΕΠκκ υστερεί σαφώς έναντι της Στερεάς
Ελλάδα κατατασσόµενη σε καθεστώς phasing out και όχι phasing in, η πληροφορική-έρευνα συγκεντρώνουν το 1,1% της απασχόλησης (4 φορές περισσότερο από
τη Στερεά Ελλάδα) και οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες το 4,1% (υπερδιπλάσιο
από ότι στη Στερεά Ελλάδα).

1.4.2 ∆ιαρθρωτικά χαρακτηριστικά και προοπτικές ανά κύριο τοµέα
και κλάδο της οικονοµίας
Οσον αφορά τον πρωτογενή τοµέα, υπάρχουν διαφορές µεταξύ των περιφερειών της
ΧΕ που έχουν ενµέρει επισηµανθεί, και συνδέονται µε τον παραδοσιακό ρόλο του τοµέα
σε κάθε περιφέρεια. Ορισµένα βασικά µεγέθη παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.
Πίνακας 9 Βασικά δεδοµένα για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 1999/2000
% σε χώρα
Αριθµός εκµεταλλεύσεων

στρ.
ΕΛΛΑ∆Α
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ
Αµιγής σύγκλιση

100%
3%
11%
10%
25%
15%

100%
5%
10%
10%
25%
15%

Κάτοχοι και
µέλη νοικοκυριού
100%
5%
10%
10%
25%
15%

Μέση εκµετάλλευση-στρ.
44
29
53
44
44
44

Μέση εκµετάλλευση-κάτοχοι
και µέλη νοικοκυριού
1,8
1,6
1,8
1,7
1,7
1,7

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας 1999/2000

Η ΧΕ ΘΣΗ έχει σηµαντικό βάρος στη γεωργία, µε όρους εκµεταλλεύσεων, γεωργικής
γης, και (αυτό)απασχολούµενων, σχεδόν διπλάσιο από το βάρος της στον πληθυσµό
και την απασχόληση της χώρας, µε µεγαλύτερη απόλυτη και σχετική συγκέντρωση στη
Θεσσαλία και, κάπως µικρότερη, στη Στερεά Ελλάδα. Σηµαντικές διαφορές υπάρχουν
µεταξύ των τριών περιφερειών όσον αφορά τη µέση εκµετάλλευση µε όρους γης, µε τη
Θεσσαλία να παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη (υψηλότερο και του µέσου εθνικού), τη
Στερεά Ελλάδα να τοποθετείται στον εθνικό µέσο όρο, και την Ηπειρο να έχει αρκετά
µικρότερη µέση εκµετάλλευση. Αντίθετα, οι διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη µέση εκµετάλλευση µε όρους (αυτό)απασχολούµενων είναι ασήµαντες, γεγονός που αντανακλά το
µικρο-οικογενειακό χαρακτήρα της ελληνικής γεωργίας γενικότερα.
Σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, σηµειώνεται επίσης ότι το µέσο οικονοµικό µέγεθός τους (ESU) και στις τρεις περιφέρειες της ΧΕ τοποθετείται το 2003 στη χαµηλή βαθµίδα (προτελευταία) της σχετικής κατάταξης, 2-8, ESU
όταν ο µέσος όρος της ΕΕ25 είναι ίσος µε 14,4 ESU3 (σηµειώνεται ότι οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις κάτω των 2 ESU είναι οριακής βιωσιµότητας, και ο προαναφερθείς µέσος
όρος στις τρεις περιφέρειες σηµαίνει ότι όχι ασήµαντο ποσοστό των εκµεταλλεύσεων
τοποθετούνται κάτω του ορίου αυτού).
∆ύο πρόσθετα χαρακτηριστικά της γεωργίας είναι, εξάλλου, τα εξής:
3

European Standard Unit (ESU): 1 ESU ισούνται µε 1.200 € «τυπικού ακαθάριστου περιθωρίου» (standard
gross margin) για την εκµετάλλευση. Βλ. Regions: Statistical yearbook 2006, χάρτης 11.1.
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•

Το ποσοστό της αρδευόµενης γεωργικής γης είναι πλέον υψηλό, µε την Ηπειρο και
τη Θεσσαλία να τοποθετούνται στην υψηλότερη βαθµίδα της κλίµακας σε επίπεδο
ΕΕ25 (βαθµίδα>40%, όταν ο µέσος όρος της ΕΕ25 είναι ίσος µε 9,5%), ενώ η Στερεά Ελλάδα στην αµέσως υποκείµενη (δεύτερη από τα άνω) βαθµίδα4.

•

Αντίθετα, πολύ χαµηλή είναι η διείσδυση της βιολογικής γεωργίας, όπου και οι τρεις
περιφέρειες της ΧΕ τοποθετούνται στη χαµηλότερη βαθµίδα: ποσοστό της γεωργικής γης σε εκµεταλλεύσεις που ασκούν οργανική γεωργία<1%, όταν ο µέσος όρος
της ΕΕ25 είναι ίσος µε 3,5%5.

Στη Θεσσαλία η γεωργία είναι εντατική και ταυτόχρονα καταλαµβάνει µεγάλες πεδινές
εκτάσεις, και προσανατολίζεται σε µαζικά προϊόντα που παλαιότερα είχαν ισχυρή στήριξη από την ΚΑΠ. Στην Ηπειρο παράλληλα µε τις καλλιέργειες σηµαντική συνιστώσα του
πρωτογενούς είναι η κτηνοτροφία και πτηνοτροφία. Στη Στερεά Ελλάδα, στην πεδινή
ζώνη κυριαρχούν οι εντατικές καλλιέργειες, σε αντίθεση µε τον ορεινό χώρο όπου κυριαρχεί η κτηνοτροφία, και τον ηµι-ορεινό και νησιωτικό χώρο όπου κυριαρχούν η κτηνοτροφία και η ελαιοπαραγωγή. Γενικό χαρακτηριστικό είναι, ωστόσο, η ύπαρξη έντονων
πιέσεων από την ΚΑΠ. Η µείωση της απασχόλησης στον τοµέα είναι ήδη σε εξέλιξη µε
γρήγορους ρυθµούς, και είναι αναπόφευκτο ότι στην επόµενη προγραµµατική περίοδο
θα υπάρξουν δυσκολίες στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανόν ότι θα υπάρξουν τάσεις εγκατάλειψης της γεωργικής γης, ιδίως στις σχετικά οριακές ζώνες, όπου οι δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (ερηµοποίηση, διάβρωση, αλλοίωση του
τοπίου) θα είναι πιο έντονες. Από την άλλη πλευρά, είναι εφικτή, ιδίως στις ζώνες µε
αντίστοιχους πόρους, η ανάπτυξη µιας νέου τύπου βιώσιµης γεωργίας-κτηνοτροφίας,
βασισµένης στην προσαρµογή στην αγορά, την ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξωστρέφεια. Οι προοπτικές αυτές θα απαιτήσουν κατά την επόµενη περίοδο µια πολιτική µε πολλαπλές διαστάσεις: στήριξη των πιο ευπαθών οµάδων, προσανατολισµός µέρους του εργατικού δυναµικού σε άλλους τοµείς, µέτρα για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών συνεπειών της γεωργίας (τόσο των παραδοσιακών που
συνδέονται µε την εντατικοποίηση όσο και των πιθανών νέων που προαναφέρονται),
πολυαπασχόληση και πολυλειτουργικότητα της γεωργίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης
της υπαίθρου, στήριξη της νέας γεωργίας µε έρευνα και προηγµένες υπηρεσίες, καθετοποίηση του αγροδιατροφικού τοµέα.

Μια εικόνα των βασικών κλαδικών εξειδικεύσεων στη µεταποίηση, στις περιφέρειες της
ΧΕ ΘΣΗ δίνει ο επόµενος πίνακας.

4
5

Στο ίδιο, χάρτης 11.6.
Στο ίδιο, χάρτης 11.7.
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Πίνακας 10 Εξειδίκευση σε κλάδους της µεταποίησης, µε βάση το Συντελεστή Χωροθέτησης, 2001
Ηπειρος
(15) Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών
(17) Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
(20) Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό
(21) Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από
χαρτί
(25) Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές
(26) Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά
(27) Παραγωγή βασικών µετάλλων
(28) Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα
(29) Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού
(31) Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών
(35) Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών
(37) Ανακύκλωση

Θεσσαλία

1,3

1,2
1,2

1,2

1,1

Στερεά
Ελλάδα
1,4
1,7

ΧΕ ΘΣΗ
1,3
1,0
1,4

1,5
2,0

1,1

1,6
1,6

2,1
4,0

1,6
2,3

1,2

1,4

1,2

1,1

1,0
2,9
1,1
1,7

1,3
0,5
0,8

Παρατήρηση: Ο Συντελεστής Χωροθέτησης ((Location Quotient) µετράει τη σχετική συγκέντρωση ενός κλάδου σε µια περιοχή,
σε σύγκριση µε τη συνολική συγκέντρωση απασχόλησης στην ίδια ενότητα. Συντελεστές>1 υποδηλώνουν εξειδίκευση, δηλ.
σχετική συγκέντρωση µεγαλύτερη από τη µέση εθνική (ο Συντελεστής Χωροθέτησης σε επίπεδο χώρας=1). Η ανάλυση βασίζεται στην απασχόληση στον τόπο κατοικίας. Συνήθως, η χρήση τέτοιων στοιχείων σε επίπεδο περιφέρειας εξουδετερώνει τα
φαινόµενα διαφοροποίησης µεταξύ τόπου κατοικίας και τόπου εργασίας. Στην παρούσα περίπτωση, ωστόσο, επειδή παρατηρούνται πολύ έντονες µετακινήσεις κατοικίας-εργασίας απασχολούµενων στη µεταποίηση µεταξύ Αττικής (κατοικία) και Στερεάς Ελλάδας (εργασία), οι Συντελεστές της τελευταίας είναι υποτιµηµένοι.
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001 και επεξεργασία οµάδα σύνταξης ΠΕΠ

Η µεταποίηση παρουσιάζει, όπως προαναφέρθηκε, σηµαντικές διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις. Παρά το ότι τα στοιχεία απασχόλησης υποτιµούν τη συγκέντρωση µονάδων στη Στερεά Ελλάδα (βλ. παρατήρηση στον παραπάνω πίνακα) η βιοµηχανική εξειδίκευση της Στερεάς Ελλάδας γίνεται σαφής. Σε 11 από τους 23 διψήφιους κλάδους της
µεταποίησης υπάρχει εξειδίκευση, και σε ορισµένους (Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικά, Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, Παραγωγή
βασικών µετάλλων, και Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών) η εξειδίκευση
είναι υψηλή ή πολύ υψηλή. Συχνότερα πρόκειται για κλάδους βαριάς βιοµηχανίας ή/και
ενδιάµεσων προϊόντων, αλλά και υπάρχουν και κλάδοι τελικών προϊόντων. Επισηµαίνεται εκ νέου ότι, µε εξαίρεση ορισµένες µονάδες, η "πληρέστερη" κλαδική σύνθεση της
βιοµηχανίας της Στερεάς Ελλάδας προκύπτει, σε µεγάλο βαθµό, από την εξάπλωση της
βιοµηχανίας της Αττικής στις όµορες της περιοχές της Στερεάς Ελλάδος. Εξειδίκευση σε
επτά κλάδους, αλλά µε µικρότερη ένταση, υπάρχει στη Θεσσαλία. Σηµειώνεται ότι η
κλαδική φυσιογνωµία της Θεσσαλίας έχει κοινό πυρήνα µε αυτή της Στερεάς, αν και η
βιοµηχανική βάση της τελευταίας είναι, πέραν από πιο ισχυρή, και πιο διαφοροποιηµένη. Οι δύο αυτές περιφέρειες συµπαρασύρουν και τη ΧΕ ΘΣΗ συνολικά σε αρκετές εξειδικεύσεις. ∆ιαφορετική είναι η κατάσταση στην Ηπειρο, µε πολύ λίγες και χαµηλές εξειδικεύσεις, που τείνουν να συνδέονται µε καθετοποίηση γεωργικών προϊόντων. Οι µόνες
«διαπεριφερειακές» εξειδικεύσεις είναι, άλλωστε, σε κλάδους της τελευταίας περίπτωση
(τρόφιµα, ξύλο).

Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι διαχρονικά οι κλάδοι στο σύνολο της περιοχής που
εµφανίζουν αύξηση είναι οι κλάδοι των τροφίµων και των ποτών, ξύλου και προϊόντων
ξύλου, χαρτιού και εκτυπώσεων, χηµικών, µετάλλου, µη µεταλλικών ορυκτών καθώς και

21

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

των µηχανών. Συνεπώς, συµπεραίνεται ότι στους εν λόγω δυναµικούς κλάδους η περιοχή διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα.

Πίνακας 11 Κλαδική Σύνθεση της Μεταποίησης

DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
D

Τρόφιµα, ποτά, καπνός
Κλωστοϋφαντουργία
∆έρµα και δρµάτινα είδη
Προϊόντα ξύλου
Χαρτί, εκδόσεις, εκτυπώσεις
Παραγωγή καυσίµων
Χηµικά προϊόντα και ίνες
Ελαστικά και πλαστικά προϊόντα
Προϊόντα µη µεταλλικών
ορυκτών
Βασικά µέταλλα
Μηχανήµατα εκτός ηλεκτρικών
Ηλεκτρικές µηχανές και οπτικός εξοπλισµός
Μεταφορικός Εξοπλισµός
Άλλα προϊόντα µεταποίησης
Σύνολο Μεταποίηση

ΠΡΟΪΟΝ 1980
ΠΡΟΪΟΝ 2000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΗΠΕΙΡΟΣΕΛΛΑ∆Α ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑ∆Α
13,11
6,66
N/A
17,82
23,38
20,68
71,12
25,83
25,15
2,75
N/A
22,18
10,17
3,04
N/A
6,19
N/A
15,92
29,38
0,41
1,53
N/A
2,24
5,52
2,25
0,48
7,19
2,95
0,63
2,13
2,91
1,29
2,51
4,91
32,43
4,37
3,03
2,03
N/A
8,62
N/A
0,44
9,69
2,82
N/A
N/A
N/A
4,04
1,31
1,48
2,03
8,16
2,14
4,57
N/A
8,20
3,60
4,73
4,09
3,99
1,37
4,52
N/A
2,89
21,46

26,57

N/A

8,45

31,24

14,32

8,87

9,35

25,77
0,80

35,59
0,46

N/A
15,19

13,35
1,60

19,96
3,19

30,54
1,09

10,14
N/A

13,14
3,08

2,31

6,66

N/A

4,87

N/A

3,73

N/A

4,82

1,53
0,18
100, 00

2,75
15,92
100, 00

8,60
0,38
100, 00

N/A
4,71
100, 00

N/A
8,48
N/A
0,55
100, 00 100, 00

1,29
2,07
100, 00

Πηγή: ΕΣΥΕ 2007

Σε γενικές γραµµές, η µεγάλη εξωστρεφής µεταποίηση συγκεντρώνεται σε συγκεκριµένες ζώνες και πόλους (ΝΑ Βοιωτία, περιοχές Χαλκίδας και Ασπρων Σπιτιών, ζώνη Βόλου-Λάρισας κλπ.). Οι προοπτικές της µεγάλης µεταποίησης είναι αυτές που χαρακτηρίζουν και άλλες ανάλογες περιοχές στον ελληνικό χώρο: οι µονάδες εντάσεως εργασίας
θα υποστούν πιέσεις, µε εξαίρεση όσες στηρίζονται σε χωροθετηµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα (περιπτώσεις καθετοποίησης της εξόρυξης, ή ορισµένων αγροτοβιοµηχανιών...). Ωστόσο, αν και η µείωση της συµµετοχής του τοµέα στην απασχόληση είναι
πιθανή, στους περισσότερους κλάδους υπάρχουν περιθώρια επιβίωσης ή και ανάπτυξης µονάδων που εκσυγχρονίζονται από άποψη προϊόντος ή τεχνολογίας. Για να συµβεί
αυτό θα απαιτηθούν µέτρα στήριξης της επιχειρηµατικότητας, καθώς και η περαιτέρω
ενίσχυση των τοµεακών υποδοµών αλλά και των υποδοµών γενικού οικονοµικού σκοπού που δηµιουργούν εξωτερικές οικονοµίες (και) για τη µεταποίηση (µεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, έρευνα), καθώς και αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, ενώ
για τις ΜΜΕ η προώθηση της δικτύωσης σε διάφορα επίπεδα είναι άµεση προτεραιότητα. ∆εν είναι ανέφικτη η αξιοποίηση των διακλαδικών σχέσεων ως συγκριτικού πλεονεκτήµατος στους υφιστάµενους πόλους της µεταποίησης στη Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Θεσσαλία, καθώς και η αξιοποίηση των προγραµµατιζόµενων µεγάλων έργων
µεταφορικής υποδοµής για την ανάδυση ορισµένων νέων αξόνων ανάπτυξης της µεταποίησης (άξονας δυτικής Θεσσαλίας, άξονας Ηγουµενίτσα-Ιωάννινα).
Σηµαντική παράµετρος της σηµερινής κατάστασης είναι, εξάλλου, οι χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Υπάρχουν ήδη ορισµένοι εγκεκριµένοι οργανωµένοι υποδοχείς στη ΧΕ (ορισµένοι από αυτούς δεν λειτουργούν), που παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα:

22

5,05
1,97
100, 00

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Πίνακας 12 Οργανωµένοι υποδοχείς µεταποίησης και επιχειρήσεων, 2006
ΒΙΠΕ
επιχειρήσεις
(σύνολο)

αριθµός
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά
Ελλάδα

Ν. Θεσπρωτίας
Ν. Ιωαννίνων
Ν. Πρεβέζης
Ν. Καρδίτσας
Ν. Μαγνησίας
Ν. Λαρίσης
Ν. Βοιωτίας
Ν. Ευβοίας
Ν. Φθιώτιδας
Ν. Φωκίδας

επιχειρήσεις
µεταποίησης

ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ
αριθµός
1,0

1
1
1
2
1
2

55
32
0
22
41
13

37
28
0
20
27
13

1

18

13

1,0
1,0
1
1

Πηγή: ΥΠΑΝ-ΕΤΒΑ. Συµπεριλαµβάνονται οι υποδοχείς που έχουν εγκριθεί. Ορισµένοι από αυτούς δεν λειτουργούν ακόµα.

Οι παραπάνω οργανωµένοι υποδοχείς συγκεντρώνουν, πάντως, ένα πολύ µικρό ποσοστό των µονάδων µεταποίησης, και η ενίσχυσή τους (σε βάρος της διάσπαρτης δόµησης) είναι αναγκαία, και πρέπει να έχει πολλαπλή στόχευση: εξυγίανση υπαρχουσών
«άτυπων» συγκεντρώσεων, µετεγκαταστάσεις υφιστάµενων µονάδων, υποδοχή νέων
ιδρύσεων.

Οσον αφορά τον τουρισµό, βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά παρέχονται στον επόµενο πίνακα.

Πίνακας 13 Ξενοδοχειακές µονάδες και κλίνες, 2005
2005
ΕΛΛΑ∆Α
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ

9.036
253
548
522
1.323

Μονάδες
% σε
χώρα
100%
3%
6%
6%
15%

Μεταβολή 19992004
11%
42%
17%
-2%
12%

2005
682.050
10.933
26.571
28.965
66.469

Κλίνες
% σε
χώρα
100%
2%
4%
4%
100%

Μεταβολή 19992004
14%
17%
17%
-1%
8%

Μέσο
µέγεθος
µονάδας
(κλίνες)
75
43
48
55
50

% κλινών
4* και 5*
στο σύνολο
34%
11%
19%
20%
18%

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 2005

Με απόλυτους όρους προηγείται η Θεσσαλία, µε µικρή διαφορά από τη Στερεά Ελλάδα,
αλλά µε πολύ διαφορετική δυναµική µεταξύ τους: αυξητική (αρκετά άνω του µέσου εθνικού όρου) η Θεσσαλία, πτωτική η Στερεά Ελλάδα. Χαµηλότερη είναι η συγκέντρωση
στην Ηπειρο (που είναι, όµως, και γενικά µικρότερη περιφέρεια) αλλά σαφώς υψηλότερη
(πολύ άνω του µέσου εθνικού όρου) είναι η δυναµική της Ηπείρου. Μικρότερο από το
µέσο εθνικό είναι το ποσοστό των µονάδων των υψηλότερων κατηγοριών (4 και 5 αστέρων), µε µεγαλύτερη απόκλιση στην περίπτωση της Ηπείρου.
Οι προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις µεταξύ των περιφερειών της ΧΕ, που ενµέρει
συνδέονται µε τη διαφοροποίηση των τουριστικών (φυσικών, πολιτιστικών και αστικών)
πόρων ανά περιοχή, υποκρύπτουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά χαµηλό δυναµικό
κλινών, επικράτηση καταλυµάτων σε χαµηλές τάξεις, µη ικανοποιητικές τουριστικές υπηρεσίες, δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις κυρίως λόγω της διάσπαρτης άναρχης
χωροθέτησης. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης θετικές προοπτικές: α) σε συνάρτηση µε τις
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γενικότερες τάσεις για στροφή από τον κλασικό µαζικό τουρισµού ήλιου-θάλασσας σε
νέες µορφές τουρισµού (ήπιου ή ειδικού) πολλές περιοχές της ΧΕ διαθέτουν πλεονεκτήµατα που µπορούν να αξιοποιηθούν, β) οι προγραµµατιζόµενες και υπό κατασκευή υπερτοπικές µεταφορικές υποδοµές θα βελτιώσουν την προσπελασιµότητα, που αποτελεί βασική προϋπόθεση ανάπτυξης ενός σύγχρονου τουριστικού τοµέα, και γ) η σε εξέλιξη µεταρρύθµιση των θεσµικών δεδοµένων χωροθέτησης των τουριστικών εγκαταστάσεων θα διευκολύνει την προσέλκυση νέων κεφαλαίων µεγάλης κλίµακας. Στο πλαίσιο αυτό, προϋπόθεση για τη στήριξη µιας έντονης τουριστικής ανάπτυξης στην επόµενη προγραµµατική περίοδο είναι η συστηµατική αντιµετώπιση των σηµερινών αδυναµιών, και η επιτυχής ολοκλήρωση των εξελίξεων ως προς τα σηµεία (β) και (γ) (που σε
σηµαντικό ή πλήρη βαθµό εξαρτώνται από κεντρικές πρωτοβουλίες και φορείς).

1.4.3 Επιχειρηµατικότητα, έρευνα, καινοτοµία, ψηφιακή σύγκλιση,
κοινωνία της γνώσης
Επιχειρηµατικότητα
Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει µια ανάλυση της επιχειρηµατικότητας στις περιφέρειες
της ΧΕ ΘΣΗ, µε τη χρήση ενός δείκτη6 κατά τον οποίο το 100 ισοδυναµεί µε ισόρροπη
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας (παρατίθεται, για να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις, και
ο δείκτης για την Αττική).
Πίνακας 14 Περιφερειακοί δείκτες επιχειρηµατικότητας

Νερό
ΕΛΛΑ∆Α

∆είκτης
Ρυθµός
Αττική
∆είκτης
Ρυθµός
Ηπειρος
∆είκτης
Ρυθµός
Θεσσαλία
∆είκτης
Στερεά Ελλά- Ρυθµός
δα
∆είκτης

100
•
259
•
1
4
2

Μεταποίηση
100
•
175
•
39
•
45
•
117

Εµπόριο
100
213
•
20
•
16
•
14

Κατασκευές
100
•
206
•
25
26
40

Ορυχεία
100
148

Ξενοδοχεία
100
•
111

48
•
45
•
60

28
21
•
24

•: Ρυθµός αύξησης πωλήσεων των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια µεγαλύτερος από τον µέσο όρο της χώρας στον αντίστοιχο
κλάδο.
Πηγή: ΥΠΑΝ 2004

Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι επιδόσεις των περιφερειών της ΧΕ είναι γενικά κάτω του
50, δηλ. χαµηλές, µε εξαίρεση της µεταποίησης στη Στερεά Ελλάδα−εξαίρεση που επιβεβαιώνει διάφορες αναλύσεις που έχουν προηγηθεί. Ενθαρρυντικό πάντως στοιχείο
αποτελεί ότι ορισµένοι τοµείς σε κάποιες περιφέρειες αρχίζουν να παρουσιάζουν ρυθµούς ανάπτυξης της εντόπιας επιχειρηµατικότητας µεγαλύτερους από τον µέσο όρο της
χώρας. Οι τάσεις αυτές πρέπει να υποστηριχθούν µε αντίστοιχα προωθητικά µέτρα πολιτικής στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
6

Υπολογίζεται µε βάση τον τύπο Πij / Aj, όπου Πij = Πωλήσεις των επιχειρήσεων του τοµέα i µε έδρα την Περιφέρεια j ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων των επιχειρήσεων της χώρας στον τοµέα i, και Aj = Ποσοστό συµµετοχής της Περιφέρειας j στη συνολική απασχόληση της χώρας.
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Μια άλλη πτυχή της επιχειρηµατικότητας στη ΧΕ δίνει, εξάλλου, ο επόµενος πίνακας.
Πίνακας 15 Θέση στο επάγγελµα των απασχολούµενων (στον τόπο κατοικίας)
Σύνολο
απασχολούµενων

ΕΛΛΑ∆Α
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ

100%
100%
100%
100%
100%

Εργοδότες
Σύνολο
από τους
οποίους:
Ανώτερα
στελέχη
δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα
12%
6,5%
12%
6,4%
12%
6,7%
11%
5,9%
12%
6,3%

Εργαζόµενοι για ίδιο
λογαριασµό

18%
23%
24%
21%
23%

Μισθωτοί

Συµβοηθούντα µη
αµειβόµενα
µέλη νοικοκυριού

65%
58%
53%
62%
57%

5,2%
7,1%
11%
6,1%
8,3%

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001 και επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ

Η συµµετοχή των εργοδοτών (που απασχολούν και άλλους εργαζοµένους) της ΧΕ στο
σύνολο των απασχολούµενων είναι ίδια µε αυτή σε εθνικό επίπεδο, µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις µεταξύ των τριών περιφερειών. Ελάχιστα χαµηλότερο από το εθνικό είναι το
ποσοστό της ΧΕ όσον αφορά, ειδικότερα, τους εργοδότες-ανώτερα στελέχη του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Εκεί που παρατηρείται διαφορά σε σύγκριση µε τα εθνικά
µεγέθη είναι στη συµµετοχή των εργαζόµενων για ίδιο λογαριασµό (αυτοαπασχολούµενων), που στη ΧΕ είναι αισθητά υψηλότερη, και στη συµµετοχή των µισθωτών, που είναι
αντίθετα αισθητά χαµηλότερα. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρούνται και διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις, µε τη Θεσσαλία να απέχει περισσότερο από τα εθνικά µεγέθη και
τη Στερεά Ελλάδα να τα προσεγγίζει περισσότερο. Αρκετά µεγαλύτερη από τη εθνική
είναι και η συµµετοχή των συµβοηθούντων µελών του νοικοκυριού.
Η γενική εικόνα που προκύπτει υποδηλώνει µια οικονοµία µε συγκριτικά µικρά µεγέθη
των επιχειρήσεων που απασχολούν µισθωτούς, δηλ. ένα σχετικό κατακερµατισµό του
επιχειρηµατικού τοµέα. Παράλληλα, είναι αρκετά έντονη, πάλι συγκριτικά, η «ατοµική»
επιχειρηµατικότητα, που επίσης υποδεικνύει ένα αυξηµένο κατακερµατισµό της επιχειρηµατικότητας. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι ατοµικές επιχειρήσεις δεν παραπέµπουν
στις ΜΜΕ, που µε κάθε ορισµό πρέπει να απασχολούν άτοµα πλην των ιδιοκτητών, αλλά στο χαµηλότερο και, συνήθως, λιγότερο παραγωγικό, τµήµα των ΠΜΕ. Μια τέτοια
διάρθρωση της επιχειρηµατικότητας ενέχει κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα, αφού
οι πολύ µικρές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν αυξηµένες δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων και στην αφοµοίωση της καινοτοµίας, και προφανώς στερούνται οικονοµιών κλίµακας. Το θετικό στοιχείο της µεγαλύτερης ευελιξίας είναι υπαρκτό, αλλά στα πολύ µικρά µεγέθη υπερκαλύπτεται από τα αρνητικά χαρακτηριστικά, έστω και αν συνεπάγεται
κάποια µεγαλύτερη αντοχή στις διακυµάνσεις της συγκυρίας. Είναι εύλογη η υπόθεση
ότι τα γνωστά µειονεκτήµατα της Ελλάδας όσον αφορά την ποιοτική διάσταση της επιχειρηµατικότητας επαυξάνονται στην περίπτωση της ΧΕ ΘΣΗ. Τέτοια µειονεκτήµατα
είναι τα εξής (σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ): χαµηλός αριθµός επιχειρήσεων ευκαιρίας (δηλ.
«ανάγκης» και όχι πραγµατικής επιλογής), σχετικά χαµηλός ∆είκτη Επιχειρηµατικότητας
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Υψηλών ∆υνατοτήτων7, µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων που απευθύνονται (µέσω υπηρεσιών και προϊόντων) απευθείας σε τελικούς καταναλωτές8, χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και χαµηλές προοπτικές δηµιουργίας νέων
θέσεων εργασίας. Οι προαναφερθείσες διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις δείχνουν ότι
η κατάσταση στη Στερεά Ελλάδα είναι σχετικά καλύτερη από ότι στις άλλες δύο περιφέρειες, αλλά σε καµία περίπτωση σε επίπεδο τέτοιο που να συµβιβάζεται µε τη µεγάλη
διαφορά όσον αφορά το µετρούµενο µε το ΑΕΠκκ επίπεδο ανάπτυξης. Ενδιαφέρον
στοιχείο είναι, επίσης, ότι η Θεσσαλία παρουσιάζει δυσµενέστερα χαρακτηριστικά από
την Ηπειρο, παρά το ότι προηγείται της τελευταίας όσον αφορά το ΑΕΠκκ. Το ότι η «ψαλίδα» µεταξύ των δύο αυτών περιφερειών τείνει διαχρονικά να µικραίνει (αν και µε σχετικά αργούς ρυθµούς) ίσως δεν είναι ανεξάρτητο των διαφορών τους ως προς την επιχειρηµατικότητα, αλλά επίσης ρόλο παίζει και ο αυξηµένος πρωτογενής στη Θεσσαλία.
Χαµηλότερη της εθνικής είναι, επίσης, η συµµετοχή των γυναικών γενικά στη απασχόληση (πρώτη στήλη του πίνακα 16).
Πίνακας 16 Θέση στο επάγγελµα των γυναικών απασχολούµενων (στον τόπο κατοικίας)
Γυναίκες αΓυναίκες Σύπασχολούµε- νολο
νοι στο σύνολο των απασχολούµενων
ΕΛΛΑ∆Α
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ

37%
35%
35%
32%
34%

Γυναίκες Εργοδότες

100%
100%
100%
100%
100%

8%
7%
8%
9%
9%

Γυναίκες Ερ- Γυναίκες Μιγαζόµενοι για σθωτοί
ίδιο λογαριασµό
11%
15%
15%
15%
18%

69%
52%
49%
69%
50%

Γυναίκες
Συµβοηθούντα και µη
αµειβόµενα
µέλη νοικοκυριού
11%
26%
28%
8%
23%

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001 και επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ

Οι γυναίκες-εργοδότες είναι σχεδόν ίσες, από ποσοστιαία άποψη, στην ΧΕ και στη χώρα, αλλά τα µεγέθη στις αυτοαπασχολούµενες υπάρχει πολύ υψηλότερο ποσοστό και
στις µισθωτές πολύ µικρότερο. Εξαιρετικά υψηλό είναι επίσης, σε σύγκριση µε το εθνικό
µέγεθος, το ποσοστό των γυναικών-συµβοηθούντων µελών των νοικοκυριών. Και πάλι,
η κατάσταση στη Θεσσαλία είναι δυσµενέστερη σε σύγκριση µε τις δύο άλλες περιφέρειες, ενώ στην περίπτωση των γυναικών δεν επαναλαµβάνεται στη Στερεά Ελλάδα η συγκριτικά καλύτερη θέση στο εσωτερικό της ΧΕ. Συνολικά, οι διαπιστώσεις αυτές αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία αν ληφθεί υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην
Ελλάδα είναι ήδη χαµηλή µε ευρωπαϊκά κριτήρια (ΕΣΠΑ).

Συνολικά, η επιχειρηµατικότητα στην περιοχή εµφανίζει τις εγγενείς αδυναµίες που εµφανίζονται στο σύνολο της χώρας, που σε µεγάλο βαθµό έχει να κάνει µε την ένταση
του φαινοµένου της «επιχειρηµατικότητας ανάγκης» και όχι της «επιχειρηµατικότητας
7

Ο ∆είκτης αυτός προσπαθεί να εκτιµήσει κατά πόσο η επιχειρηµατική δραστηριότητα επιδρά στην ανάπτυξη.
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα που εκδηλώνεται σε µια χώρα έχει µεγαλύτερη επίπτωση στην ανάπτυξη,
όσο περισσότερο (α) συµβάλλει στην επέκταση των αγορών, (β) δηµιουργεί νέα απασχόληση, και (γ) εντείνει
τον εξαγωγικό προσανατολισµό της οικονοµίας. Κατά το ΕΣΠΑ πολύ λίγες δραστηριότητες αναµένεται να έχουν σηµαντική συνεισφορά στη δηµιουργία περισσότερων από 20 νέες θέσεις εργασίας (ανά δραστηριότητα)
τα επόµενα πέντε έτη, πρόβληµα που η διάρθωση της επιχειρηµατικότητα στη ΧΕ ΘΣΗ επιτείνει.
8
Πράγµα που αξιολογείται ως αρνητικό, δεδοµένου ότι το είδος αυτό της επιχειρηµατικότητας έχει περιορισµένο δυναµικό µεγέθυνσης.
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της ευκαιρίας». Παρά τις προσπάθειες για βελτιώσεις, χαρακτηριστικές είναι οι αδυναµίες, όπως κυριαρχία παλαιού τύπου µικροµεσαίων και πολύ µικρών επιχειρήσεων προσανατολισµένων στην τοπική αγορά, χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας, πολύ χαµηλός
βαθµός καινοτόµων δραστηριοτήτων, σχεδόν µηδαµινές ιδιωτικές δαπάνες για Ε&Α,
περιορισµένη συνεργασία µε τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά
κέντρα της περιοχής, πολύ χαµηλός βαθµός νέων άµεσων ξένων επενδύσεων, έλλειψη
επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών έντασης γνώσης και τεχνολογίας, έλλειψη κλαδικών συσπειρώσεων και συστάδων (clusters), µεγάλη
εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα, κ.α. Από την άλλη θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν και µεγάλες επιχειρηµατικές µονάδες στην περιοχή (κυρίως στη Βοιωτία και στην
ανατολική Θεσσαλία), στους τοµείς του µετάλλου και των µεταλλικών κατασκευών, των
µη µεταλλικών ορυκτών, πλαστικού και χηµικών και των τροφίµων και ποτών οι οποίες
έχουν εκσυγχρονισθεί και εµφανίζουν µια δυναµική εξωστρεφή ανάπτυξη. Επίσης, τα
τελευταία έτη η περιοχή ανέπτυξε µια σειρά από υποδοµές και δοµές για τη στήριξη της
επιχειρηµατικής δράσης, όπως είναι οι ΒΕΠΕ (Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές), τα ΚΕΤΑ (Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), τα Τεχνολογικά Πάρκα,
οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας, ερευνητικά ινστιτούτα κ.α. Παρόλα αυτά διαπιστώνονται και ορισµένες αδυναµίες και ελλείψεις των εν λόγω υποδοµών όπως είναι οι ανεπαρκείς παραγωγικές και ερευνητικές υποδοµές σε ορισµένες περιοχές, ανεπάρκειες
στις υπάρχουσες ΒΕΠΕ για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσίες, αδυναµίες στην εφαρµογή των µέχρι τώρα υλοποιηθέντων προγραµµάτων καινοτοµίας, απουσία ερευνητικών
υποδοµών και δράσεων των επιχειρήσεων, πολύ αδύναµη σύνδεση της έρευνας µε την
παραγωγή, έλλειψη νοοτροπίας των επιχειρηµατιών για συνεργασία µε τους φορείς και
αδυναµία συγκρότησης πλαισίου συνεργασίας, έλλειψη δικτύωσης υποδοµών και πληροφόρησης, περιορισµένη διείσδυση της ΚτΠ στην οικονοµία και κοινωνία, αδυναµίες
στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας στον αγροτικό τοµέα και σε
ορισµένες υπηρεσίες, προβλήµατα στην µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας κ.α.
Συνεπώς, η περιοχή καλείται να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας προγραµµατικής περιόδου ώστε αφενός να βελτιώσει της λειτουργία υφιστάµενων υποδοµών ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας και αφετέρου να προωθήσεις νέες µορφές στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας.
Ερευνα και καινοτοµία
Οσον αφορά την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία, διαθέσιµα στοιχεία παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα, στον οποίο έχουν παρατεθεί για λόγους σύγκρισης
και στοιχεία για την Αττική.
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Πίνακας 17 Στοιχεία για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία
ΠΕΣ∆Κ
2003

ΠΣ∆Κ
2003

1

2

ΦΠΣ∆Κ
Περιφερειακή κατανοµή
2003
ΑΕ∆ΕΤΑ ∆ΕΠΕΤΑ ∆ηµόσια
ερευνητικά κέντρα
3

ΑΕΙ

4

5

6

7

100%

100%

100%

100%

ΕΕ25

∆απάνες Ε&Τ
%ΑΕΠ
1999

Ευρεσιτεχνίες
(EPO)
ανά εκατ.
κατοίκους
2002

ΠΕΣ∆Κ
%

ΠΕυρΣ∆Κ
%

8

9

10

11

100

ΕΛΛΑ∆Α

100

100
100

Αττική

1,00

0,21

0,61

58,2%

76,2%

62,4%

43,7%

205,2

240,2

139

47

Ηπειρος

0,29

0,09

0,19

2,5%

0,04%

0,8%

4,9%

10,2

12,9

89

35

Θεσσαλία

0,22

0,05

0,14

2,3%

0,5%

1,1%

4,2%

21,2

27,0

52

24

1,2%

3,2%

0,6%

0,04%

11,1

13,8

55

19

6,0%

3,7%

2,5%

9,1%

Στερεά
Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ

0,20

0,01

0,11

ΠΕΣ∆Κ: Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΕΣ∆Κ) - Regional National Summary Innovation Index
(RNSII): η σχετική κλίµακα του δείκτη µίας Περιφέρειας ως προς την Περιφέρεια µε την καλύτερη επίδοση της χώρας, µε
στάθµιση 13 επιµέρους συντελεστών καινοτοµίας
ΠΣ∆Κ: Περιφερειακός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΣ∆Κ) - Regional Summary Innovation Index (RSII): η σχετική κλίµακα µίας Περιφέρειας ως προς την Περιφέρεια µε την καλύτερη επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΦΠΣ∆Κ: Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΦΠΣ∆Κ) - Revealed Regional Summary Innovation Index
(RRSII): µέσος όρος των δεικτών ΠΕΣ∆Κ και ΠΣ∆Κ, εντοπίζει τους «ηγέτες» σε τοπικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη τη
σχετική επίδοση µιας Περιφέρειας εντός της ΕΕ. και εντός της χώρας.
ΑΕ∆ΕΤΑ: Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
∆ΕΠΕΤΑ: Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη των Επιχειρήσεων για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
ΠΕΣ∆Κ: Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας. Ορίζεται ως ο σχετικός µέσος όρος των δεικτών καινοτοµίας
µιας Περιφέρειας προς το σύνολο της χώρας.
ΠΕυρΣ∆Κ: Περιφερειακός Ευρωπαϊκός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας. Ορίζεται ως ο σχετικός µέσος όρος των δεικτών
καινοτοµίας µιας Περιφέρειας προς το µέσο όρο της ΕΕ.
Πηγή: Στήλες (1) ως (3): European Commission, EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD (2003), στήλες (4) ως (7) ΓΓΕΤ,
2006, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
2007 – 13, Στήλες (8) και (9): Eurostat

Η συγκέντρωση της ΕΤΑ στην Αττική είναι εµφανής: τα ποσοστά της υπερβαίνουν σαφώς τη συµµετοχή στον πληθυσµό και την απασχόληση, ενώ επιπλέον η συγκέντρωση
δηµιουργεί και οικονοµίες κλίµακες απούσες στις άλλες περιφέρειες. Οσον αφορά τη ΧΕ,
η συµµετοχή της στη περιφερειακή κατανοµή των δαπανών ΕΤΑ που περιορίζεται στο
6,0% είναι πολύ χαµηλότερη της αντίστοιχης στην απασχόληση (24%) και την ΑΠΑ
(16%). Αντίστοιχα χαµηλές είναι και οι επιδόσεις των περιφερειών. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η πολύ χαµηλή ΑΕ∆ΕΤΑ της Στερεάς Ελλάδας, εµφανώς ασύµβατη µε το προκύπτον µε βάση το ΑΕΠκκ επίπεδο ανάπτυξής της, µε το καθεστώς phasing in και µε τις
απαιτήσεις από µια τέτοια περιφέρεια όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Σηµειώνεται επίσης, η ελαφρά µεγαλύτερη συµµετοχή της Ηπείρου έναντι της Θεσσαλίας,
που αν σταθµιστεί µε τα οικονοµικά της µεγέθη ενισχύεται περισσότερο, σε κάθε περίπτωση όµως τα πραγµατικά µεγέθη παραµένουν εξαιρετικά περιορισµένης σηµασίας.
Λαµβανοµένης υπόψη της κατανοµής της δαπάνης ΕΤΑ ανά πηγή, µόνο ως προς την
ιδιωτική (επιχειρηµατική) δαπάνη η εικόνα της Στερεάς Ελλάδας βελτιώνεται σηµαντικά,
φθάνοντας στο 3,7% που είναι κάπως συγκρίσιµο µε τη συµµετοχή της στην ΑΠΑ (7%).
Πρόκειται ασφαλώς για συνέπεια της ύπαρξης στην περιφέρεια ορισµένων πολύ µεγάλων µονάδων. Το πολύ χαµηλό όµως, γενικά, µέγεθος της ιδιωτικής δαπάνης για ΕΤΑ
στην Ελλάδα δεν επιτρέπει τη µετάφραση αυτού του φαινοµένου σε υψηλή ΑΕ∆ΕΤΑ.
Αντίθετα, η δηµόσια ερευνητική δαπάνη στη Στερεά Ελλάδα είναι πολύ χαµηλή, γεγονός
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που συνδέεται µε την έλλειψη δηµόσιων ερευνητικών κέντρων και (αναπτυγµένου) ΑΕΙ,
σε αντίθεση µε τις δύο άλλες περιφέρειες.
Αντίστοιχα χαµηλές είναι οι επιδόσεις και όσον αφορά την καινοτοµία, δηλ. την αφοµοίωση της έρευνας στην οικονοµία και την κοινωνία. Υπάρχει υστέρηση όσον αφορά τον
εθνικό µέσο όρο, µε την Ηπειρο να πλησιάζει πάντως αρκετά−λαµβανοµένου υπόψη του
γενικότερου επιπέδου ανάπτυξής της−στον εθνικό µέσο όρο και τις δύο άλλες περιφέρειες της ΧΕ να απέχουν σηµαντικά. Σε σύγκριση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα οι χαµηλές
επιδόσεις τονίζονται, προφανώς, πολύ περισσότερο. Και πάλι, το πρόβληµα αποκτά
πρόσθετες διαστάσεις στη Στερεά Ελλάδα, που καλείται να λειτουργήσει ως περιφέρεια
phasing in, να απορροφήσει σηµαντικούς πόρους για ΕΤΑ.
Συνολικά, παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτοµίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο µέσω της δηµιουργίας τεχνολογικών
πάρκων, πόλων καινοτοµίας, ερευνητικών δοµών, αποτελεσµατικότερης σύνδεσης των
ΑΕΙ/ΤΕΙ µε τις επιχειρήσεις κ.α. και µε βάση ορισµένους δείκτες (π.χ. πατέντες, νέα προϊόντα, αξιοποίηση σχετικών µέτρων ΠΕΠ) τα αποτελέσµατα στον τοµέα της καινοτοµίας
κρίνονται ως άκρως περιορισµένα, ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα, του οποίου οι επενδύσεις
στην Ε&Τ είναι ελάχιστες. Συνεπώς, χρειάζεται νέα ώθηση στο πλαίσιο της νέας περιόδου ώστε να αποκτήσει η οικονοµία της περιοχής ισχυρή καινοτόµο βάση, τόσο για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάµενων κλάδων και επιχειρήσεων όσο και για τη
δηµιουργία νέων δυναµικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων.

Ψηφιακή σύγκλιση
Οσον αφορά την ψηφιακή σύγκλιση, βασικά δεδοµένα παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα.
Πίνακας 18 ∆εδοµένα για τη ψηφιακή σύγκλιση
Πρόσβαση νοικοκυριών στο
∆ιαδίκτυο

Χρήση ∆ιαδικτύου

Ηλεκτρονική
υποβολή φόρου

Αττική

 34%





 1,56%



Ηπειρος

:20%

:



: 0,13%

:

Θεσσαλία

: 18%

:

:

: 0,22%

:

Στερεά Ελλάδα

: 15%

:

:

: 0,20%

:

Ηλεκτρονικό Χρήση ηλεκτροεµπόριο νικού υπολογιστή

 Επιδόσεις

καλύτερες από το µέσο όρο της χώρας : Επιδόσεις χειρότερες από το µέσο όρο της χώρας
Πηγή: Σχέδιο ΕΠ για την Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλάδας και επεξεργασίας οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ

Η εικόνα είναι και πάλι δυσµενής σε σύγκριση µε τον εθνικό µέσο όρο (που ήδη υστερούν πολύ έναντι των αντίστοιχων της ΕΕ). Στο πλαίσιο της γενικής υστέρησης, πάντως, σηµειώνεται η σχετικά καλύτερη επίδοση της Ηπείρου, και η σχετικά χειρότερη
επίδοση της Στερεάς Ελλάδας. Οσον αφορά το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, τέλος, το εξαιρετικά χαµηλό επίπεδό της στην Ελλάδα συνολικά (µόλις 0,8% το
2005) σε σχέση µε το µέσο όρο των ΕΕ-15 και ΕΕ-25 (12% και 10,6% αντίστοιχα) δεν
αφήνει περιθώρια για επιδόσεις των επιµέρους περιφερειών.
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Συνολικά, η διάδοση και χρήση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η περιοχή της ΘΣΗ όπως και το σύνολο της χώρας, παρά τις σηµαντικές
βελτιώσεις των τελευταίων ετών υστερεί έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών και περιφερειών. Σηµαντικές βελτιώσεις υπήρξαν στη χρήση των ΤΠΕ από δηµόσιους φορείς και
οργανισµούς, µεγάλες επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Σηµαντική υστέρηση υπάρχει ακόµη στη χρήση του διαδικτύου από νοικοκυριά, στην επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων, στην αξιοποίηση των ευρυζωνικών
υπηρεσιών, στην ηλεκτρονική παροχή δηµόσιων υπηρεσιών, στο ηλεκτρονικό εµπόριο,
στην ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών παιδείας και υγείας, ενώ χαµηλός είναι ο βαθµός
αξιοποίησης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ και ΠΜΕ κ.α. Σύµφωνα και µε τον εθνικό σχεδιασµό, οι προτεραιότητες για την περιοχή στον τοµέα της ψηφιακής σύγκλισης είναι η
προώθηση της χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις, η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & ανασχεδιασµός διαδικασιών του ∆ηµόσιου τοµέα, η ενίσχυση της συµβολής
του κλάδου των ΤΠΕ στην περιφερειακή οικονοµία, η προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠE, η βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ και η
ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον πολίτη.
Συνοψίζοντας, η ανάλυση για θέµατα επιχειρηµατικότητας, έρευνας και καινοτοµίας δείχνει ότι υπάρχουν στη ΧΕ και τις επιµέρους περιφέρειες σηµαντικές αδυναµίες και ελλείψεις. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει προφανείς κατευθύνσεις για την αναπτυξιακή
στρατηγική. Ταυτόχρονα, όµως, το χαµηλό επίπεδο εκκίνησης καθιστά την αναγκαία
αυτή στρατηγική ιδιαίτερα δύσκολη, αφού προϋποθέτει τοµές και µείζονες αναπροσανατολισµούς στην κατανοµή των πόρων, προφανείς δυσκολίες στην απορρόφησή τους. Οι
δυσκολίες καθίστανται ιδιαίτερα έντονες στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, όπου ο
αναπροσανατολισµός των πόρων δεν αποτελεί µόνο αναπτυξιακή επιταγή αλλά και κανονιστική απαίτηση του καθεστώτος phasing in, ενώ η δεκτικότητα της περιφερειακής
οικονοµίας και κοινωνίας είναι ιδιαίτερα χαµηλές.
Εκπαίδευση
Το ποσοστό των ατόµων που ανήκουν σε ηλικίες κρίσιµες για το εκπαιδευτικό σύστηµα
(πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) εκπαίδευση παρουσιάζονται στις δύο πρώτες στήλες
του επόµενου πίνακα.
Πίνακας 19 Εκπαιδευτικά δεδοµένα, 2001
Ατοµα ηλικίας 5-19
Αριθµός
% σε
πληθυσµό
ΕΛΛΑ∆Α
Ηπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
ΧΕ ΘΣΗ
Αµιγής σύγκλιση

1.862.734
61.402
132.681
100.533
294.616
194.083

17,0%
17,4%
17,6%
16,6%
17,2%
17,5%

Με Μεταπτυχιακό - ∆ιδακτορικό σε
πληθυσµό
0,75%
0,35%
0,28%
0,32%
0,31%
0,30%

Ποσοστό στον πληθυσµό:
Πτυχιούχοι
Απόφοιτοι
Ανωτάτων
Μέσης
Σχολών σε
εκπαίδευπληθυσµό
σης σε
πληθυσµό
7,6%
25%
6,7%
20%
6,4%
20%
5,4%
23%
6,1%
21%
6,5%
20%

Απόφοιτοι
Μέσης εκπαίδευσης στον
πληθυσµό 2024 ετών
56%
60%
55%
55%
56%
57%

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ
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Το ποσοστό του εν δυνάµει µαθητικού πληθυσµού στη ΧΕ είναι οριακά υψηλότερο του
εθνικού, που είναι σαφώς χαµηλό (και µειώθηκε σηµαντικά κατά τη δεκαετία 19912001). Σηµειώνεται ότι για το µέλλον αναµένεται περαιτέρω µείωση, και σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις της ΕΣΥΕ, από 17,0%, θα έχει µειωθεί το 2010 σε 14,5% και το 2010 σε
14,2%. ∆εδοµένου ότι η δηµογραφική δυναµική της ΧΕ είναι (βλέπε κεφ. ∆ηµογραφικά
δεδοµένα του παρόντος) ασθενέστερη της µέσης εθνικής, πρέπει να αναµένεται αντίστοιχη ή και µεγαλύτερη µείωση του ποσοστού αυτού και στη ΧΕ. Οσον αφορά τη διαπεριφερειακή διαφοροποίηση, είναι µάλλον περιορισµένη, µε χαµηλότερο ποσοστό στη
Στερεά Ελλάδα.

∆είκτες Εκπαίδευσης
Πληθυσµός ηλικίας 0-29 ετών στο σύνολο της
Περιφέρειας
Πληθυσµός ηλικίας 0-29 ετών στο σύνολο της
Χώρας
Σπουδαστές Ανώτατης Εκπαίδευσης ως ποσοστό του συνολικού αριθµού σπουδαστώνµαθητών ανά περιφέρεια
Σπουδαστές Ανώτατης Εκπαίδευσης ως ποσοστό του συνολικού αριθµού σπουδαστώνµαθητών στην χώρα
Αριθµός τµηµάτων Ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Ποσοστό πληθυσµού 25-64 µε ανώτατη εκπαίδευση
Επίπεδο Εκπαίδευσης Χαµηλό
Επίπεδο Εκπαίδευσης Μέτριο
Επίπεδο Εκπαίδευσης Υψηλό

Θεσσαλία
34,5

Ήπειρος
33,8

Στερεά Ελλάδα
33,5

Χώρα
35,1

6,6

3

4,8

100

21

35,7

16,7

28,1

4,3

4,2

2,6

100

33

30

16

455

17,5

19,1

12,5

20,5

59,9
23,2
16,9

60,9
23,3
15,9

62,4
24,9
12,8

50,6
27,9
21,5

Πηγή: ΤΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

Οσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης φθάνουν το
21% του συνολικού πληθυσµού. Στην ηλικιακή κατηγορία 20-24 ετών το ποσοστό των
αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης φθάνει το 56%, ένδειξη ότι βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη
µια διαδικασία αύξησης του εκπαιδευτικού επιπέδου του συνολικού πληθυσµού. Από τα
µεγέθη αυτά, το µεν πρώτο είναι χαµηλότερο του µέσου εθνικού ενώ το δεύτερο είναι
ίσο˙ συνδυασµένα αυτά τα δύο µεγέθη αποτελούν ένδειξη µιας τάσης διαχρονικής σύγκλισης της ΧΕ προς το ανώτερο εθνικό επίπεδο εκπαίδευσης.
Οι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών υστερούν, ως ποσοστό του πληθυσµού, του αντίστοιχου εθνικού µεγέθους, αλλά η διαφορά είναι ελάχιστα µεγαλύτερη από την αντίστοιχη
για τη µέση εκπαίδευση. ∆εν υπάρχει συνεπώς έντονη υστέρηση ως προς το σηµαντικό,
ιδίως εν όψει της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, αυτό δείκτη. Σαφώς µεγαλύτερη είναι,
όµως, η διαφορά τόσον αφορά το ποσοστό κατόχων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού κύκλου, όπου το ποσοστό της ΧΕ είναι λιγότερο των 2/5 του εθνικού δείκτη. Υπάρχει συνεπώς, ακόµα, σηµαντική υστέρηση όσον αφορά το στρώµα του πληθυσµού που τροφοδοτεί τα ανώτατα κλιµάκια της αγοράς εξειδικευµένης εργασίας. Τόσο στο δείκτη αυτό
όσο και στον προηγούµενο οι διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις είναι περιορισµένες,
µε την Ηπειρο να τείνει να έχει ελαφρά καλύτερες επιδόσεις από τις δύο άλλες περιφέρειες.
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Σηµαντικός παράγοντας του εκπαιδευτικού επιπέδου, αλλά και του επιπέδου ανάπτυξης
της έρευνας και γενικότερα της κοινωνίας της γνώσης, είναι η παρουσία πανεπιστηµίων,
στοιχεία για τα οποία παρατίθενται στον επόµενο πίνακα. Είναι γεγονός ότι τα Πανεπιστήµια έχουν εθνική και όχι περιφερειακή εµβέλεια, και συνεπώς δεν υπάρχει στενή συσχέτιση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο της περιοχής στην οποία χωροθετούνται. Παρόλα
αυτά, η χωρική εγγύτητα διευκολύνει, σε κάποιο βαθµό την πρόσβαση στην εκπαίδευση,
αλλά κυρίως τη σύνδεση της έρευνας µε την τοπική οικονοµία και κοινωνία (όταν υπάρχουν τα κατάλληλα Τµήµατα).
Πίνακας 20 Πανεπιστήµια στη ΧΕ ΘΣΗ, 2006
Σύνολο

Σχολές

Τµήµατα

Ιδρυµάτων
Σύνολο Χώρας

18

53

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

1

4

236
15

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

1

6

17

Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας

1

1

2

Πηγή: ΕΣΥΕ και Πανεπιστηµιακά site.

Ειδικότερα, εξέχουσα σηµασία για την Περιφέρεια Ηπείρου έχουν το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων λειτουργούν Σχολές (6) και
Τµήµατα (17) καλύπτοντας σηµαντικό εύρος ειδικοτήτων, ενώ το ΤΕΙ Ηπείρου µε τη
διασπορά των τµηµάτων του σε όλες τις πρωτεύουσες των Νοµών καλύπτει το σύνολο
της Περιφέρειας. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων λειτουργούν 6 σχολές (Φιλοσοφικής, Θετικών Επιστηµών, Επιστηµών Αγωγής, Ιατρικής, Επιστηµών και Τεχνολογιών και ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων), εκ των οποίων οι περισσότερες έχουν οργανωµένα τµήµατα µεταπτυχιακών σπουδών, ενώ φοιτούν συνολικά περί τους 16.500
φοιτητές.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει ένα µεσαίου µεγέθους περιφερειακό πανεπιστήµιο, το
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, και ένα µεγάλο ΤΕΙ µε έδρα τη Λάρισα, το οποίο µε την ίδρυση τµηµάτων σε Καρδίτσα και Τρίκαλα εξελίσσεται σε περιφερειακό ίδρυµα. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε έδρα το Βόλο διαθέτει πλέον 16 Τµήµατα στις πρωτεύουσες των
τεσσάρων νοµών (12 τµήµατα στο Βόλο, 2 στη Λάρισα, 1 στην Καρδίτσα και 1 στα Τρίκαλα), στα οποία φοιτούν περί τους 6.500 φοιτητές, 135 ερευνητικά εργαστήρια και
πλήθος µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Το ΤΕΙ Λάρισας διαθέτει πλέον 17 τµήµατα (13
στη Λάρισα, 3 στην Καρδίτσα και 1 στα Τρίκαλα), όπου και φοιτούν περί τους 20.000
φοιτητές καθώς και Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος διαθέτει ένα νέο Πανεπιστήµιο µε 2 Τµήµατα σε ανάπτυξη ενώ υπάρχουν και τα ΤΕΙ Λαµίας και Χαλκίδαςµε 7 και 8 Τµήµατα αντίστοιχα και αυνολικά πάνω από 15.000 φοιτητές.
Η συµβολή και των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη
είναι πολύπλευρη και προκύπτει µεταξύ άλλων από τη ζήτηση για επενδύσεις σε κατασκευές και εξοπλισµούς, τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών από τη λειτουργία, τους εργαζόµενους και φοιτητές τους, τη συµβολή τους στην άµεση και έµµεση απασχόληση,
την προσφορά υπηρεσιών και διάχυση γνώσης-λύσεων και τεχνολογίας, τα συνέδρια
και τον εκπαιδευτικό τουρισµό, την προώθηση της προβολής της περιοχής διεθνώς, τη
συνεργασία µε παραγωγικές επιχειρήσεις και φορείς, τη συµµετοχή µελών ∆ιδακτικού
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και Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) και ερευνητών στην ερευνητική δραστηριότητα αλλά και στην κοινωνικοοικονοµική ζωή της περιοχής, την εκπαίδευση και αξιοποίηση εκατοντάδων εξωτερικών επιστηµόνων, την αξιοποίηση παλιών κτιρίων και την αναζωογόνηση των πόλεων κ.α. Υπάρχουν όµως προβλήµατα τα οποία θα µπορούσαν να αντιµετωπισθούν κατά την επόµενη περίοδο όπως είναι: οι βασικές ελλείψεις σε κτιριακές υποδοµές και εξοπλισµούς για εκπαίδευση και έρευνα, απαιτείται αύξηση του βαθµού
σύνδεσης της διεξαγόµενης έρευνας µε τις παραγωγικές δυνάµεις και ανάγκες της περιοχής, καθώς και των υποδοµών για δικτύωση µε επιχειρήσεις, κ.α.

Οσον αφορά, τέλος, τη δια βίου µάθηση, η σηµασία της οποίας αυξάνεται και για δηµογραφικούς λόγους, ο δείκτης «% δια βίου µάθησης», µε ΕΕ25=100, διαµορφώνεται για
την Ηπειρο σε 8%, τη Θεσσαλία σε 20% και τη Στερεά Ελλάδα σε 45% (Eurostat και
επεξεργασία οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ). Υπάρχουν σηµαντικές διαπεριφερειακές διαφορές, που όµως η σηµασία τους περιορίζεται όταν ληφθεί υπόψη η συνολική υστέρηση
ως προς την ΕΕ.
Οι παραπάνω εξελίξεις, σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδου, έχουν µεταθέσει την έµφαση των αναγκών από τις κτηριακές
υποδοµές στις υποδοµές «γνώσης» όπως ο εξοπλισµός µε λειτουργικούς Η/Υ και οι
σχολικές βιβλιοθήκες. Οσον αφορά, ωστόσο, την ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχουν ακόµα σηµαντικές ανάγκες (πέραν αυτών που αφορούν τον εξοπλισµό εργαστηρίων κλπ.
και είναι επίσης σηµαντικές), γιατί στη ΧΕ υπάρχουν νέα, λιγότερο ή περισσότερο, ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν ακόµα ελλείψεις σε κτήρια ενώ παράλληλα
βρίσκονται συχνά σε φάση περαιτέρω ανάπτυξης (νέα τµήµατα) που θα δηµιουργήσουν
και νέες ανάγκες.
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1.5 Αγορά εργασίας-απασχόληση
Βασικά στοιχεία για την αγορά εργασίας περιλαµβάνονται στους δύο επόµενους πίνακες.
Πίνακας 21 Στοιχεία για την αγορά εργασίας-% απασχόλησης
Εν δυνάµει
οικονοµικά
ενεργός
πληθυσµός
2003

Εν δυνάµει οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ηλικίας 15-64
ετών 2003
(χιλ.)

% στη χώρα

2004
%απασχόλησης
Σύνολο 15-64 Γυναικών 15ετών
64 ετών

Ηλικιωµένων
55-64 ετών

(χιλ.)
ΕΕ-25

376.697

63%

56%

ΕΕ-15

315.482

65%

57%

41%
42%

ΕΛΛΑ∆Α

9.153

7.468

100%

59%

45%

39%

Ήπειρος

285

221

3%

58%

43%

43%

Θεσσαλία

603

485

6%

61%

46%

46%

Στερεά Ελλάδα

478

368

5%

57%

40%

37%

1.366

1.073

14%

59%

43%

42%

ΧΕ ΘΣΗ

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 και επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ. Σηµειώνεται ότι ορισµένα στοιχεία δεν αφορούν το ίδιο έτος γιατί έτσι υπάρχουν στις πηγές, αλλά πρόκειται για διαφορές ενός έτους (2003 ή 2004) που δεν αλλοιώνουν
τη δοµή των φαινοµένων που εξετάζονται.

Το ποσοστό απασχόλησης στην ηλικιακή κατηγορία 15-64 ετών είναι ίσο µε αυτό της
χώρας, αλλά αισθητά χαµηλότερο της ΕΕ25 αλλά και της ΕΕ15 (που έχει ακόµα υψηλότερο ποσοστό από την ΕΕ25). Οι διαφορές µεταξύ των περιφερειών είναι σχετικά περιορισµένες, µε υψηλότερο ποσοστό στη Θεσσαλία (πιθανότατα προϊόν του µεγαλύτερου
αγροτικού τοµέα). Εντονότερες διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται όσον
αφορά το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ηλικιωµένων. Ως προς τις
πρώτες, η Στερεά Ελλάδα και η Ηπειρος παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά από το
µο. της χώρας (ιδίως η πρώτη) ενώ η Θεσσαλία ελαφρά υψηλότερο. Ως προς τους ηλικιωµένους, οι δύο περιφέρειες «αµιγούς σύγκλισης» έχουν υψηλότερα ποσοστά από το
µο. της χώρας, ενώ η Στερεά Ελλάδα χαµηλότερο.
Πίνακας 22 Στοιχεία για την αγορά εργασίας-ανεργία
Ανεργοι, άνω των 15
ετών
1999
ΕΕ25
ΕΕ15

2005

Νέοι άνεργοι (15-24
ετών)
1999

9,0

2005

Γυναίκες άνεργοι, άνω
Μακροχρόνιοι
των 15 ετών
άνεργοι (επί των
ανέργων)
1999

18,7

2005

2005

9,9

45,1

9,3

8,2

18,0

16,9

10,9

9,1

41,8

ΕΛΛΑ∆Α

12,1

9,8

31,6

26,0

18,3

15,3

55,0

Ήπειρος

14,1

11,5

41,6

36,1

22,0

19,0

61,7

Θεσσαλία

13,4

9,4

34,9

20,3

22,9

16,7

59,4

Στερεά Ελλάδα

14,2

10,9

37,5

31,8

24,8

18,6

63,7

ΧΕ ΘΣΗ

13,8

10,3

37,2

27,5

23,4

17,8

61,3

Πηγή: Eurostat 2005 και επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ

Το ποσοστό ανεργίας στη ΧΕ ΘΣΗ είναι µε στοιχεία του 2005 µεγαλύτερο του εθνικού
(και κατά µείζονα λόγω των δύο «ευρωπαϊκών»). Υπάρχει όχι ασήµαντη διακύµανση
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µεταξύ των περιφερειών, µε τη Θεσσαλία σε ευνοϊκότερη θέση (η µόνη περιφέρεια της
ΧΕ µε µικρότερο από το µέσο εθνικό ποσοστό ανεργίας) και την Ηπειρο σε δυσµενέστερη. Η ανεργία των νέων στη ΧΕ είναι ελαφρά υψηλότερη της εθνικής, αλλά µε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των περιφερειών: στη Θεσσαλία το ποσοστό είναι σαφώς χαµηλό
(µε εθνικά κριτήρια−µε ευρωπαϊκά παραµένει µεγαλύτερο του µέσου όρου) ενώ στη
Στερεά Ελλάδα το ποσοστό είναι σαφώς υψηλό. Η ανεργία των γυναικών στη ΧΕ είναι
επίσης υψηλότερη της µέσης εθνικής, και αυτό ισχύει και στις τρεις περιφέρειες, µε δυσµενέστερη κατάσταση στην Ηπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Πολύ δυσµενής είναι η κατάσταση της ΧΕ όσον αφορά τους µακροχρόνιους ανέργους, µε ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εθνικού (και ανάλογη µε την προηγούµενη διαπεριφερειακή διακύµανση).
Τα παρακάτω διαγράµµατα δίνουν τη διαχρονική εικόνα των παραµέτρων της ανεργίας
Αν εργοι>15 ετών

16

Νέοι Αν εργοι

45

30

40

14

25

35

12

30

10

Γυν αίκες Αν εργοι

20

25
8

15

20

6

15

4

10

2

5

0

0
1999

ΕΛΛΑ∆Α
Θεσσαλί α
ΧΕ ΗΘΣ

2001

2005

Ήπει ρος
Στερεά Ελλάδα

10
5
0
1999

ΕΛΛΑ∆Α
Θεσσαλί α
ΧΕ ΗΘΣ

2001

2005

Ήπει ρος
Στερεά Ελλάδα

1999

ΕΛΛΑ∆Α
Θεσσαλί α

2001

Ήπει ρος
Στερεά Ελλάδα

ΧΕ ΗΘΣ

Σε όλες τις παραµέτρους καταγράφεται διαχρονική βελτίωση. Η συνολική ανεργία µειώνεται αρκετά, ιδίως µετά το 2001, σε όλες τις περιφέρειες, µε την Ηπειρο να ακολουθεί
τη γενική τάση µε αργότερους ρυθµούς. Οι νέοι άνεργοι επίσης µειώνονται ποσοστιαία,
αλλά στην περίπτωση αυτή οι περιφερειακές εξελίξεις είναι λιγότερο οµοιογενείς. Στη
Στερεά Ελλάδα παρατηρείται µετά το 2001 έντονα καθοδική τάση−πρόκειται για ένα από
τα λίγα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά στα οποία η Στερεά Ελλάδα παρουσιάζει
σαφώς ευνοϊκή πορεία, πέρα από το ΑΕΠκκ−ενώ οι άλλες δύο περιφέρειες έχουν αισθητά αργότερο ρυθµό βελτίωσης. Παρόλα αυτά, το ότι µετά το 2001 σε επίπεδο Ελλάδας
καταγράφεται εκ νέου εντατικοποίηση του προβλήµατος, ενώ στη ΧΕ όχι, αποτελεί θετικό στοιχείο. Τέλος, στις γυναίκες ανέργους καταγράφονται µάλλον οι ευνοϊκότερες εξελίξεις, µε σαφή µείωση του ποσοστού, σύγκλιση προς τον εθνικό µέσο όρο, και χωρίς διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις.
Παρά πάντως τη διαφαινόµενη µείωση της απόκλισης από τους εθνικούς µέσους όρους
ως προς τις παραµέτρους της ανεργίας, συνολικά η εικόνα της αγοράς εργασίας δεν
µπορεί να χαρακτηριστεί ευνοϊκή. Επιπλέον γίνεται δυσµενέστερη αν συνδυαστεί µε την
τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης, που έχει αναλυθεί παραπάνω, όπου έχουν διαπιστωθεί αδυναµίες καθώς και κίνδυνοι σε βραχυ-µεσοπρόθεσµο ορίζοντα (ιδίως µε
πηγή τον πρωτογενή τοµέα).
Χρήσιµο είναι, ενόψει των διαπιστωνόµενων προβληµάτων, να τοποθετηθεί η αγορά
εργασίας και σε µια διεθνή προοπτική. Στο πλαίσιο του προγράµµατος ESPON χρησιµοποιήθηκαν, για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς εργασίας, επτά δείκτες: ανεργία, εξέλιξη της ανεργίας στην περίοδο 1999-2003, ανεργία νέων, ρυθµοί ηλικιακής ανανέωσης της αγοράς εργασίας, πυκνότητα απασχόλησης (απασχολούµενοι
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ανά τ.µ. το 2003), απασχόληση στον τριτογενή και τον πρωτογενή τοµέα. Το προϊόν της
ανάλυσης καταγράφεται στον επόµενο χάρτη.

Όπως φαίνεται σο χάρτη, και οι τρεις περιφέρειες της ΧΕ κατατάσσονται κάτω από τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο (η Ήπειρος και η Θεσσαλία στη χαµηλότερη βαθµίδα της πεντάβάθµιας κατάταξης).
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1.6 Υποδοµές και υπηρεσίες µεταφορών
Εισαγωγικά, πρέπει να γίνει σαφές ότι η ΧΕ ΘΣΗ−όπως και ο ελληνικός χώρος γενικότερα−αντιµετωπίζουν πρόβληµα µειωµένης προσπελασιµότητας σε ευρωπαϊκό-διεθνές
επίπεδο, που δεν είναι εύκολα αντιµετωπίσιµο για λόγους γεωγραφικούς. Ο επόµενος
χάρτης (πηγή: Πρόγραµµα ESPON) δίνει την εικόνα της κατάστασης.

Και οι τρεις περιφέρειες της ΧΕ βρίσκονται κάτω του µέσου όρου, µε µόνο την Ηπειρο
να κατατάσσεται στην κατηγορία «ελαφρά κάτω του µέσου όρου». Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι βαθµίδα «κάτω του µέσου όρου» είναι εξαιρετικά δυσµενής, αφού πέραν ορισµένων ελληνικών περιφερειών ελάχιστες άλλες περιφέρειες (πολύ αποµακρυσµένες)
της ΕΕ15 τοποθετούνται σε αυτήν. Τα δεδοµένα αυτά δηµιουργούν το πλαίσιο ερµηνείας όσων ακολουθούν, και υπογραµµίζουν την καθοριστική σηµασία της εξάντλησης των
δυνατοτήτων άρσης της γεωγραφικής αποµόνωσης.
Με την οπτική γωνία µετακινούµενη στο εσωτερικό της χώρας, η συγκριτική κατάσταση
της ΧΕ ΘΣΗ είναι βέβαια σαφώς καλύτερη, αφού σε αυτό το επίπεδο έχει κεντρική θέση
που διευκολύνει την προσπελασιµότητα. Η σχετική ανάλυση ακολουθεί ανά υποσύστηµα αναφορών. Πρέπει να αναφερθεί, ωστόσο, ότι ο τρόπος ανάπτυξης του συνολικού
συστήµατος µεταφορών στην Ελλάδα έχει οδηγήσει στην ενίσχυση των πλέον ευνοηµένων από γεωγραφική και γεωµορφολογική άποψη περιοχών, µε αντίστοιχη απίσχνανση
και συρρίκνωση των µειωµένης προσβασιµότητας περιοχών. Το σύστηµα µεταφορών
έτεινε να παρακολουθεί τις τάσεις και τις ανάγκες µεταφορικής ζήτησης, χωρίς να αξιο-
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ποιεί τις παρεµβατικές του δυνατότητες στην κατεύθυνση αναπροσανατολισµού των
αναπτυξιακών τάσεων, διαµέσου µιας στρατηγικής ενίσχυσης της προσβασιµότητας άρα
και της ανάπτυξης των δυσπρόσιτων περιοχών. Παράλληλα, πάγιο στοιχείο επί πολλές
δεκαετίες ήταν ο έντονος προσανατολισµός στο αυτοκίνητο, και συνεπώς στις οδικές
µεταφορές. Τα χαρακτηριστικά της εθνικής πολιτικής έχουν κρίσιµη σηµασία για τη ΧΕ
ΘΣΗ λόγω της διέλευσης από το ανατολικό ιδίως τµήµα τους του κορµού του εθνικού
συστήµατος µεταφορών.

1.6.1 Το υποσύστηµα οδικών µεταφορών
Σήµερα, το βασικό πλέγµα των διαπεριφερειακών αξόνων στη ΧΕ ΘΣΗ περιλαµβάνει
τον αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ, ακόµα µη πλήρως ολοκληρωµένο («πέταλο Μαλλιακού»,
τµήµα Τεµπών) αλλά µε υπό εξέλιξη ή προγραµµατισµένα έργα για την ολοκλήρωσή
του. Ανεξάρτητα από την αναµφίβολη σκοπιµότητα ενίσχυσης του ρόλου του σιδηροδρόµου, το υποσύστηµα των οδικών µεταφορών παραµένει αναντικατάστατο για το µέγιστο ποσοστό των µετακινήσεων προσώπων και εµπορευµάτων στο εσωτερικό της
ηπειρωτικής χώρας, αλλά και της ΧΕ ΘΣΗ, και συγκεκριµένα των µετακινήσεων σε διαδροµές όπου δεν διατίθεται εναλλακτική επιλογή σιδηροδροµικής µετακίνησης. Συνθήκες υποκατάστασής του από το σιδηρόδροµο συντρέχουν µόνον εκεί που υπάρχει µεγάλη πυκνότητα µετακινήσεων κατά µήκος ενός διαδρόµου, συνδυασµένη µε συνθήκες
υπερφόρτισης της οδικής υποδοµής. Η υπάρχουσα χωρική οργάνωση και η κατανοµή
πληθυσµού και δραστηριοτήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα δεν δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες µεσοπρόθεσµης υποκατάστασης του υποσυστήµατος των οδικών µεταφορών
από το υποσύστηµα των σιδηροδροµικών µεταφορών στους επιµέρους άξονες ανάπτυξης, πέραν του βασικού εθνικού αναπτυξιακού άξονα (άξονας «S”) κατά µήκος του οποίου συγκεντρώνεται περισσότερο από το 80% του πληθυσµού της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Με τα παραπάνω δεδοµένα η ολοκλήρωση του Βασικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου (Β∆Ο∆), αποτελεί µονοσήµαντη επιλογή διαµέσου της οποίας διασφαλίζονται
βελτιωµένες συνθήκες πρόσβασης στις αποµακρυσµένες ή και δυσπρόσιτες περιοχές
και ζώνες, µε στόχο την κατά το δυνατό βελτίωση της εξαιρετικά έντονης ανισορροπίας
του ελλαδικού χώρου ως προς την κατανοµή του πληθυσµού και των δραστηριοτήτων.
Το πλέγµα των βασικών διαπεριφερειακών οδικών αξόνων, που έχει ήδη ενταχθεί στα
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, και διέρχεται είτε από τη ΧΕ ΘΣΗ είτε σε εγγύτητα µε αυτή, διαµορφώνει, ωστόσο, µια ριζικά διαφορετική δοµή, σε σχέση µε τον ΠΑΘΕ. Ακολουθεί στη
συνέχεια η κατά φθίνουσα τάξη λειτουργικής σηµασίας περιγραφή των οµάδων αξόνων,
που απαρτίζουν το πλέγµα του Β∆Ο∆ µε τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:
•

9

Συγκρότηση ενός Κεντρικού Πυρήνα (ΚΠ) του οδικού πλέγµατος, που απαρτίζεται
από τους δύο άξονες Β-Ν (Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Πάτρα-Ιωάννινα) και δύο άξονες
Α-∆ από τους οποίους ο ένας διέρχεται από τη ΧΕ (Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα)9. Ουσιαστικά ο ΚΠ απαρτίζεται από τµήµα του ΠΑΘΕ, από τµήµα της Ιόνιας Οδού µεταξύ Πάτρας και Ιωαννίνων και από τµήµα της Εγνατίας Οδού µεταξύ Ιωαννίνων και
Θεσσαλονίκης (Κλειδί). Το σύνολο του ΚΠ βρίσκεται ήδη σήµερα υπό υλοποίηση
(ΚΠΣ και προωθούµενες Συµβάσεις Παραχώρησης) και δηµιουργούν τελείως νέα
Ο άλλος είναι ο άξονας Αθήνα-Πάτρα.
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δεδοµένα για την προσπελασιµότητα της ΧΕ ΘΣΗ και τις προκύπτουσες εξωτερικές
οικονοµίες για τη χωροθέτηση επιχειρήσεων εξωστρεφούς χαρακτήρα.
•

Ο Κεντρικός Πυρήνας του οδικού πλέγµατος του Β∆Ο∆ συµπληρώνεται από µια
σειρά ακτινικούς άξονες διασύνδεσής του µε τις περιφερειακές ζώνες και τις διεθνείς
οδικές πύλες της χώρας. Στους ακτινικούς άξονες, που απλώνουν την εµβέλεια του
κεντρικού πυρήνα περιλαµβάνονται, στη ΧΕ ΘΣΗ, οι ακόλουθοι κύριοι οδικοί άξονες:
− Αυτοκινητόδροµος Ιωάννινα-Ηγουµενίτσα (δυτικό τµήµα Εγνατίας Οδού) που διασυνδέει τον ΚΠ µε τη διεθνή πύλη συνδυασµένων µεταφορών της Ηγουµενίτσας
(Σύνδεση µε Ιταλία/∆υτική Ευρώπη µε διαπόρθµευση Αδριατικής). Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή.
− Ταχεία οδός Ιωάννινα-Μεθοριακός Σταθµός Κακαβιάς (βορειότερο τµήµα Ιόνιας
Οδού-πύλη Νότιας Αλβανίας).

•

Το πλέγµα του Β∆Ο∆, πέραν των κύριων ακτινικών αξόνων συµπληρώνεται µε την
πύκνωση του Κεντρικού Πυρήνα στο εσωτερικό του, για τη σύµµετρη κάλυψη της
ηπειρωτικής χώρας, µε τους ακόλουθους άξονες :
− Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας για τη διασύνδεση της Εγνατίας Οδού (περιοχή Παναγιάς) µε τον ΠΑΘΕ στο ύψος της Λαµίας και στο ύψος της Λάρισας (δύο
κλάδοι). Το έργο προωθείται προς υλοποίηση µε Σύµβαση Παραχώρησης. Ο αυτοκινητόδροµος θα απεγκλωβίσει από άποψη προσπελασιµότητας τον κεντρικό «ορεινό κορµό» της ΧΕ ΘΣΗ, και θα δηµιουργήσει προϋποθέσεις πολυτοµεακής ανάπτυξης καθώς και µείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
− Ταχεία Οδός Πάτρα-Άµφισσα-Λαµία για τη διασύνδεση της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας µε τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.
− Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνας-Θήβας για την παράκαµψη του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Αθήνας και την εναλλακτική διασύνδεσή του µε τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας και µε τη Βόρεια Ελλάδα.

•

Το πλέγµα του Β∆Ο∆ πρέπει να ολοκληρωθεί µε µια σειρά από οδικούς άξονες
πρόσβασης ή και διασύνδεσης µε δευτερεύουσας σηµασίας διεθνείς πύλες της χώρας, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι οδικοί άξονες πρόσβασης ή παράκαµψης των µητροπολιτικών περιοχών και των µεγάλων αστικών κέντρων. Σηµειώνεται, στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη ανολοκλήρωτων σήµερα διαπεριφερειακών/διανοµαρχιακών συνδέσεων στο εσωτερικό της ΧΕ ΘΣΗ και, γενικότερα, η µη
ικανοποιητική ανάπτυξη των συνδέσεων του Β∆Ο∆ µε τις ευρύτερες ζώνες των περιοχών από τις οποίες διέρχεται. Οι δευτερεύοντες άξονες είναι περιορισµένοι και
κακής µεταφορικής ικανότητας (ακατάλληλα γεωµετρικά χαρακτηρίστηκα), µειωµένης ασφάλειας, χωρητικότητας και κακής σχέσης χρονο-απόστασης, δηµιουργώντας θύλακες αποµόνωσης και στις τρεις περιφέρειες και παρεµποδίζοντας την ολοκλήρωση της οικονοµίας τους. Ενδεικτικά, σηµαντικές ανάγκες που εντοπίζονται
αφορούν τους άξονες Τρίκαλα-Άρτα, Καλαµπάκα-Γρεβενά, Λάρισα-Κοζάνη, Λαµία Ιτέα / Άµφισσα-Αντίρριο[- Πάτρα], ΠΑΘΕ-Χαλκίδα-Κύµη / Λιµάνι Κύµης.
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1.6.2 Το υποσύστηµα σιδηροδροµικών µεταφορών
Το µήκος του ελληνικού σιδηροδροµικού δικτύου ανέρχεται σε 2.450 χλµ. περίπου µε
πυκνότητα 18 χλµ. ανά 1.000 χλµ2 που είναι η µικρότερη της Ευρώπης (η αντίστοιχη
τιµή στην ΕΕ15 είναι 44 χλµ. και στην ΕΕ 25 τα 50 χλµ.). Αυτή η θεαµατική υστέρηση
οφείλεται κατά σηµαντικό µέρος στο έλλειµµα των προϋποθέσεων που θα πρέπει να
συντρέχουν για την ανάπτυξη και λειτουργία των σιδηροδροµικών µεταφορών. Με δεδοµένη αυτή την κατάσταση, ωστόσο, η ΧΕ ΘΣΗ έχει στρατηγικό ρόλο στο σιδηροδροµικό δίκτυο, που έχει σήµερα λόγο τη µορφή ενός κεντρικού κορµού µε διακλαδώσεις,
παρά τη µορφή ενός ολοκληρωµένου διαπεριφερειακού δικτύου. Ο κορµός αυτός διατρέχει κατά κύριο λόγο τον υπάρχοντα βασικό άξονα ανάπτυξης µορφής (“S”) ενώ οι
διακλαδώσεις του εντός ΧΕ ΘΣΗ αντιστοιχούν στον άξονα ∆υτικής Θεσσαλίας, και τον
συνδετήριο άξονα προς την πόλη και το λιµάνι Βόλου. Ωστόσο, και το δίκτυο αυτό δεν
έχει εκσυγχρονιστεί στο σύνολό του, αν και το εγχείρηµα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Σηµειώνεται ιδιαίτερα η µη ικανοποιητική λειτουργία της γραµµής Λάρισας-Βόλου, που αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την ανάδυση του δίπολου των δύο πόλεων, η οποία
αποτελεί βασική επιλογή του θεσµοθετηµένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Θεσσαλίας (και προβλέπει τη µετατροπή της σύνδεσης σε µορφή προαστιακού σιδηρόδροµου).
Γενικότερα στη ΧΕ ΘΣΗ, πέρα από τα προβλήµατα της υποδοµής, παρατηρούνται διαρθρωτικές και λειτουργικές αδυναµίες καθώς και έλλειψη αποτελεσµατικών µηχανισµών ένταξης του σιδηροδροµικού δικτύου στη µεταφορική αλυσίδα (εφαρµογές εφοδιαστικής−logistics−, συνδυασµός µε διαµετακοµιστικά ή εµπορευµατικά κέντρα, αποτελεσµατικός συνδυασµός µε χερσαίες λιµενικές εγκαταστάσεις κλπ.) και η ανάπτυξη των
συνδυασµένων µεταφορών (πολιτική που, για την εξυπηρέτηση κυρίως των εµπορευµατικών µεταφορών, αποτελεί εκπεφρασµένη πολιτική ήδη από το 1992, ενώ το 1997 διατυπώθηκε η στρατηγική για την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Στην Ελλάδα ο στόχος ανάπτυξης των συνδυασµένων µεταφορών
εξυπηρετείται από τη διαµορφούµενη προοπτική ανάπτυξης ενός ελληνικού δικτύου εµπορευµατικών κέντρων (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών), ενώ παράλληλα
έχει θεσµοθετηθεί, πλαίσιο, το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας εµπορευµατικών κέντρων µε τον Νόµο 3333/2005, η έλλειψη του οποίου υπήρξε βασικός παράγοντας για
τη µη προώθηση σχετικών δράσεων κατ’ αρχήν προβλεπόµενων στο ΚΠΣ 2000-2006.

1.6.3 Τα υποσυστήµατα των αεροπορικών και θαλάσσιων µεταφορών
Το υποσύστηµα των θαλάσσιων µεταφορών συµµετέχει οριακά στην εξυπηρέτηση διεθνών επιβατικών µεταφορών, αν και ο συνδυασµός οδικής και θαλάσσιας µεταφοράς
διαµέσου των πορθµειακών συνδέσεων Ελλάδας-Ιταλίας, στην εξυπηρέτηση των οποίων εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο παίζει το αναβαθµισµένο, εθνικής σηµασίας, λιµάνι της
Ηγουµενίτσας, παρουσιάζει αξιοσηµείωτη πλην όµως µικρή συµµετοχή στο σύνολο των
διεθνών επιβατικών µετακινήσεων της χώρας. Από την άλλη πλευρά, τα υποσυστήµατα
των θαλάσσιων (ακτοπλοϊκών) µεταφορών παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διασύνδεση
των νησιών της ΧΕ ΘΣΗ, που είναι µεν λίγα αλλά έχουν ανατπυγµένο/αναπτυσσόµενο
τουριστικό χαρακτήρα, µε τον ηπειρωτικό χώρο.
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Στη Θεσσαλία, κυρίαρχη θέση στο λιµενικό σύστηµα διαδραµατίζει το λιµάνι του Βόλου
που µπορεί υπό προϋποθέσεις (πχ. τιµολογιακή πολιτική, εξειδίκευση, ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, έργα υποδοµής) να γίνει ανταγωνιστικό και να αποκτήσει ορισµένες διεθνείς συνδέσεις, τις οποίες σήµερα δεν διαθέτει, σε συνδυασµό µε τα προγραµµατισµένα έργα στα υπόλοιπα υποσυστήµατα µεταφορών. Η περιοχή της Ηγουµενίτσας συγκεντρώνει πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα ανάπτυξης συνδυασµένων µεταφορών. Ο ρόλος των άλλων εµπορικών/επιβατικών λιµανιών της περιφέρειας, περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών των νησιών και έχει αντίστοιχη µε αυτά σπουδαιότητα.
Κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο στόχος είναι η ολοκλήρωση των υποδοµών
και ο εξοπλισµός των υφιστάµενων λιµένων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά
τους. Επίσης, θα πρέπει να συνεχιστεί το έργο της βελτίωσης και ολοκλήρωση αλιευτικών καταφυγίων/µαρίνων µέσω και της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Γενικούς
στόχος για τη ΧΕ ΘΣΗ αποτελούν η προώθηση συνδυασµένων µεταφορών και σιδηροδροµική σύνδεση των λιµένων, η ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων στο πλαίσιο της
εφαρµογής του Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ISPSCODE), η διασφάλιση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και η βελτίωση
της σύνδεσης της λειτουργίας των λιµένων µε τον τοπικό αστικό ιστό.
Οσον αφορά τις αεροπορικές µεταφορές, στη Θεσσαλία λειτουργούν τα αεροδρόµια
Σκιάθου (πολιτικό), Ν. Αγχιάλου (στρατιωτικό-πολιτικό), Λάρισας (στρατιωτικό-πολιτικό)
και Στεφανοβικείου (στρατιωτικό) αλλά τακτικά δροµολόγια εσωτερικού εκτελούνται µόνο
στο αεροδρόµιο της Σκιάθου που εξυπηρετεί επίσης και µη τακτικές διεθνείς πτήσεις
(charter), καλύπτοντας τις εποχιακές ανάγκες των τουριστικών ροών της ευρύτερης περιοχής (Β. Σποράδες). Το αεροδρόµιο αυτό σήµερα δεν χαρακτηρίζεται ως διεθνές, αλλά
ως «σηµείο εισόδου – εξόδου». Τον ίδιο χαρακτηρισµό φέρει και το αεροδρόµιο Ν. Αγχιάλου, ως προς το πολιτικό του σκέλος, αφού εξυπηρετεί µόνο τις εποχιακές ανάγκες
των τουριστικών ροών της ευρύτερης περιοχής (Παγασητικός, Πήλιο), µέσω µη τακτικών
διεθνών πτήσεων (charter). Σε µεσο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα προβλέπεται σηµαντική
αύξηση των αναγκών της περιφέρειας σε αεροπορικές µεταφορές προϊόντων και επιβατών, τακτικών και εποχιακών πτήσεων, κυρίως λόγω της εντεινόµενης συνάφειας του
περιφερειακού µε το διεθνή χώρο. Η ανάγκη απευθείας διασύνδεσης των περιφερειακών κέντρων µε τα διεθνή, στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, είναι προφανής και µε
την πάροδο του χρόνου θα καταστεί επιτακτική. Οι αυξηµένες αυτές ανάγκες, απαιτείται
να καλυφθούν µε την εκτέλεση των αναγκαίων έργων στα υφιστάµενα αεροδρόµια
(Σκιάθου, Ν. Αγχίαλου και Λάρισας) των οποίων οι αεροδιάδροµοι είναι επαρκείς.
Στην Ηπειρο υπάρχουν αεροδρόµια στα Ιωάννινα10, µε γενικά ικανοποιητικό επίπεδο
εξυπηρετήσεως. Ωστόσο, το επίπεδο των υποδοµών στο αεροδρόµιο Ιωαννίνων δυσχεραίνει την επίτευξη του σηµαντικού περιφερειακού και διαπεριφερειακού ρόλου που
δύναται να διαδραµατίσει, ενώ η δόµηση της περιβάλλουσας το αεροδρόµιο περιοχής
περιορίζει τις δυνατότητες επέκτασής του.

10

Το αεροδρόµιο του Ακτίου επίσης εξυπηρετεί ορισµένες περιοχές της περιφέρειας, αλλά βρίσκεται εκτός
αυτής.
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1.7 Ενέργεια
Κύριο γεωγραφικό χαρακτηριστικό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
είναι η µεγάλη συγκέντρωση σταθµών παραγωγής στο βόρειο τµήµα της χώρας (∆υτική
Μακεδονία), ενώ το κύριο κέντρο κατανάλωσης βρίσκεται στο Νότο (περιοχή Αττικής).
∆εδοµένου ότι και οι διεθνείς διασυνδέσεις (µε Βουλγαρία και ΠΓ∆Μ) είναι στο Βορρά, η
γεωγραφική ανισορροπία µεταξύ παραγωγής και ζήτησης φορτίων είναι προφανής. Το
γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη µεταφοράς µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας κατά τον
γεωγραφικό άξονα Β-Ν, µέσω ενός κεντρικού κορµού (τρεις γραµµές µεταφοράς) 400
kV του Συστήµατος Μεταφοράς που συνδέει τη ∆. Μακεδονία µε την Αττική και διέρχεται
από τη ΧΕ ΘΣΗ. Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγική προτεραιότητα για τα επόµενα 10-15 έτη
αποτελεί η ενίσχυση του Συστήµατος ΓΜ 400 kV στις ευαίσθητες περιοχές του συστήµατος, µια από τις οποίες είναι η κεντρική Στερεά Ελλάδα11.
Παράλληλα, µέσα στα σενάρια που έχει επεξεργαστεί ο ∆ΕΣΜΗΕ για τη βελτίωση της
ισορροπίας του συστήµατος, αλλά ταυτόχρονα για την ικανοποίηση του εθνικού στόχου
για τη διείσδυση των ΑΠΕ, είναι η ανάπτυξη των τελευταίων. Το 2005 οι ΑΠΕ συµµετείχαν κατά 3,1% στις πηγές προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ το
φυσικό αέριο κατά 12,9% (ΥΠΑΝ 2005). Η σηµερινή εγκατεστηµένη ισχύς από διάφορες
µορφές ΑΠΕ στη ΧΕ ΘΣΗ έχει ως εξής:
Πίνακας 23 Συνολική σηµερινή εγκαταστηµένη ισχύς ηλεκτροπαραγωγής από διάφορες
µορφές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Σύνολο ΑΠΕ

από το οποίο:
Μεγάλα υδροηλεκτρικά

ΜW
ΕΛΛΑ∆Α

% χώρας

ΜW

% χώρας

Αιολικά
ΜW

Μικρά υδροηλεκτρικά

% χώρας

ΜW

% χώρας

3.765

100,0%

3.018

100,0%

622

100,0%

100

100,0%

Ηπειρος

572

15,2%

544

18,0%

0

0,0%

29

29,0%

Θεσσαλίας

135

3,6%

130

4,3%

0

0,0%

5

5,0%

Στερεάς Ελλάδος

226

6,0%

0

0,0%

204

32,8%

22

22,0%

ΧΕ ΘΣΗ

933

24,8%

674

22,3%

204

32,8%

56

56,0%

Πηγή: Στοιχεία ΥΠΑΝ 2005, επεξεργασία από την οµάδα µελέτης

Όπως φαίνεται η ΧΕ ΘΣΗ παίζει σηµαντικό ρόλο στις ΑΠΕ. Η Ηπειρος συγκεντρώνει το
µεγαλύτερο εγκατεστηµένο δυναµικό, που αφορά όµως µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα.
Σηµειώνεται ότι για θεσµικούς λόγους η µελλοντική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από
ΑΠΕ πρέπει να καλυφθεί από τις άλλες µορφές της τελευταίας. Ως προς αυτές, σηµαντικό ρόλο παίζει ήδη η Στερεά Ελλάδα ως προς την αιολική ενέργεια, που αποτελεί και
την αιχµή της αναµενόµενης ανάπτυξης των ΑΠΕ βραχυ-µεσοπρόθεσµα. Στα µικρά υδροηλεκτρικά, εξάλλου, συµµετέχει και η Ηπειρος µε σηµαντικό ποσοστό, και η Θεσσαλία µε µικρότερο.
Ως προς τις προοπτικές, µε βάση τα στοιχεία του ΚΑΠΕ για το εκµεταλλεύσιµο αιολικό
δυναµικό, το 405-45% της χώρας (πλην των νησιών του Αιγαίου) συγκεντρώνεται στη
ΧΕ ΘΣΗ (Νοµοί Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Καρδίτσας). Επι-

11

∆ΕΣΜΗΕ, Μελέτη Συστήµατος Μεταφοράς 2005-2010.
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πλέον, επίσης σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΚΑΠΕ για το εκµεταλλεύσιµο υδροηλεκτρικό
δυναµικό (που µπορεί να αξιοποιηθεί για µικρά υδροηλεκτρικά έργα), στις περιφέρειες
µε µεγάλη σχετική πυκνότητα δυναµικού περιλαµβάνονται οι δύο από τις περιφέρειες
της ΧΕ: Ηπειρος και Στερεά Ελλάδα (δυτικό τµήµα). Οι υψηλές αυτές προοπτικές καθιστούν τον τοµέα των ΑΠΕ σηµαντικό πεδίο για στήριξη από την αναπτυξιακή στρατηγική.
Τέλος, η διέλευση από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα του κεντρικού συστήµατος
µεταφοράς φυσικού αερίου, σε συνδυασµός µε την προγραµµατισµένη δηµιουργία νέων
τοπικών κλάδων προς τµήµατα των δύο περιφερειών, καθώς διέλευσης από τη βόρεια
Ηπειρο ενός νέου, βόρειου, µεγάλου αγωγού, δηµιουργούν νέες προϋποθέσεις αξιοποίησης και του φυσικού αερίου, µε επέκταση του δικτύου (ειδικά των αγωγών µέσης και
χαµηλής πίεσης) καθώς και η διάδοση της χρήσης του φυσικού αερίου.
Μια ειδική ανάγκη, τέλος, που συνδέεται µε το ενεργειακό σύστηµα, είναι η υπογειοποίηση των αγωγών στα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές.
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1.8 Περιβάλλον
1.8.1 Φυσικό περιβάλλον
Στις περιφέρειες της ΧΕ ΘΣΗ έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 περιοχές ως εξής:
•

Στην Ήπειρο υπάρχουν 29 περιοχές Natura, από τις οποίες οι 10 είναι διαπεριφερειακές, που συγκεντρώνονται κυρίως στους ορεινούς όγκους της ενδοχώρας και
κατά µήκος των ακτών και της ενδοχώρας του Ιονίου, και ορισµένες είναι και διαπεριφερειακές. Εχουν θεσµοθετηθεί οι αναγκαίες για την προστασία των περιοχών
ΕΠΜ σε τρείς περιοχές: Περιοχή Οικοανάπτυξης Λίµνης Παµβώτιδας, Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου (διαπεριφερειακό) και Αµβρακικός κόλπος, καθώς και 4 φορείς διαχείρισης.

•

Στη Στερεά Ελλάδα, 14 περιοχές, µε διασπορά σε όλη την έκταση της περιφέρειας.
∆εν έχει θεσµοθετηθεί καµία ΕΠΜ.

•

Στη Θεσσαλία, 27 περιοχές, από τις οποίες οι 6 διαπεριφερειακές. Εχουν ιδρυθεί
τρεις φορείς διαχείρισης, και έχει θεσµοθετηθεί η αναγκαία για την προστασία των
περιοχών ΕΠΜ µόνο στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Β. Σποράδων.

Υπάρχουν έτσι «θεµελιώδεις» ανάγκες παρεµβάσεων για την προστασία της φύσης
(φορείς διαχείρισης και εκπόνηση→θεσµοθέτηση ΕΠΜ και σχεδίων διαχείρισης). Υπενθυµίζεται ότι ο κατάλογος των τόπων (περιοχών προστασίας) κοινοτικής σηµασίας για
τη µεσογειακή ζώνη εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2006, και ότι τα κράτη µέλη υποχρεούνται
να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ζώνες Ειδικής ∆ιατήρησης – (SAC)» το αργότερο
µέσα σε µια εξαετία, συνεπώς κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου 20072013. Επιπλέον, σηµαντικές είναι και οι ελλείψεις σε «δευτερογενείς» δράσεις προστασίας και ανάπτυξης, σε εφαρµογή των σχεδίων διαχείρισης.
Η σηµασία της προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura υπογραµµίζεται και από
την κατάσταση όσον αφορά τη διαθεσιµότητα (απόθεµα) παρθένων φυσικών εκτάσεων.
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Όπως φαίνεται στο χάρτη (πηγή: Πρόγραµµα ESPON) και δύο από τις περιφέρειες της
ΧΕ, η Ηπειρος και η Θεσσαλία τοποθετούνται κοντά (±) στο µέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ η
Στερεά Ελλάδα τοποθετείται στην κατηγορία «ελαφρά κάτω του µέσου όρου). ∆εν πρόκειται για ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες, ούτε όµως για ικανοποιητικές, ιδίως αν ληφθεί
υπόψη ότι στο συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό του εξωαστικού χώρου της Ελλάδας
(πλην των δασικών εκτάσεων) παρέχονται ευρείες δυνατότητες οικοδόµησης, και ως εκ
τούτου αλλοίωσης του φυσικού τους χαρακτήρα, µέσω της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόµησης.
Πρόσθετη παράµετρος του ζητήµατος της προστασίας της φύσης είναι ο κίνδυνος ερηµοποίησης (διάβρωσης και αλάτωσης). Την εικόνα του προβλήµατος δίνει ο χάρτης που
ακολουθεί (Πηγή: Εθνική Επιτροπή κατά της Ερηµοποίησης.).
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Όπως φαίνεται, το µεγαλύτερο τµήµα της ΧΕ τοποθετείται σε περιοχές άνω του χαµηλού
κινδύνου, µε µεγαλύτερο πρόβληµα σε τµήµα των πεδινών εκτάσεων της Θεσσαλίας
(υψηλός κίνδυνος αλάτωσης), ενώ σε αρκετές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και λιγότερο της Θεσσαλίας και της Ηπείρου υπάρχει υψηλός κίνδυνος λόγω διάβρωσης.

1.8.2 Αέρια ρύπανση
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει µια εικόνα της γεωγραφικής κατανοµής των διαφόρων κατηγοριών αέριας ρύπανσης στη ΧΕ ΘΣΗ.
Πίνακας 24 Αέρια ρύπανση

Ηπειρος
Θεσσαλία

Στερεά
Ελλάδα

Ν. Θεσπρωτίας (Ηγουµενίτσα)

Οξείδια του
αζώτου
(NOx)

Οζον

■

■

∆ιοξείδιο του
θείου (SO2)

Σωµατίδια

Ν. Ιωαννίνων (Ιωάννινα)

■

■

Ν. Λαρίσης (Λάρισα)



■
■

■

■

■

Ν. Μαγνησίας (Βόλος)

■

Ν. Φθιώτιδας (Λαµία)

■

Ν. Βοιωτίας (Οινόφυτα)

■

Ν. Βοιωτίας (Ασπρα Σπίτια)
Ν. Ευβοίας (Χαλκίδα, Αλιβέρι)

: πολύ έντονος πρόβληµα ■: έντονο πρόβληµα


■

■


■

: σχετικά έντονος πρόβληµα

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε 2004. Επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ
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Τα µεγαλύτερα προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης εντοπίζονται στα µεγάλα αστικά
κέντρα και σε ορισµένες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις. Αν και µε διαφορετική ένταση,
πληττόµενες περιοχές υπάρχουν και στις τρεις περιφέρειες.

1.8.3 Υδρευση και υδατικοί πόροι
Η κατάσταση της ΧΕ ΘΣΗ από πλευράς πρόσβασης σε πόσιµο νερό µέσω δικτύων αποκλειστικής χρήσης είναι σχετικά ικανοποιητική. Ανάγκες για δράσεις αντικατάστασης
και εκσυγχρονισµού των δικτύων, ελέγχου για διαρροές και αντικατάστασης των µετρητών, παραµένουν ωστόσο υπαρκτές.
Οσον αφορά γενικότερα τη διαχείριση των υδατικών πόρων, στη ΧΕ ΘΣΗ παρατηρούνται σχεδόν σε όλες τις περιοχές υψηλές πιέσεις, όπως φαίνεται στο χάρτη που ακολουθεί (Πηγή: ΕΟΠ, 2005).

Σηµαντικό τµήµα της Θεσσαλίας και µικρό της Στερεάς Ελλάδας κατατάσσονται στην
κατηγορία της σοβαρής πίεσης (>40%), ενώ τα υπόλοιπα τµήµατά τους, καθώς και περίπου το ½ της Ηπείρου κατατάσσονται στην κατηγορίας της µέσης πίεσης (20-40%). Τα
δεδοµένα αυτά υπογραµµίζουν την ανάγκη γρήγορης προώθησης µέτρων ολοκληρωµένης διαχείρισης των νερών.
Ειδικότερα για το Υδατικό ∆ιαµέρισµα (Υ∆) της Θεσσαλίας (περιλαµβάνει το µεγαλύτερο
µέρος της οµώνυµης περιφέρειας, αλλά και ορισµένα τµήµατα άλλων περιφερειών, µεταξύ των οποίων της Στερεάς Ελλάδας) κυρίως λόγω της αγροτικής χρήσης, σηµειώνεται ότι µε βάση την σηµερινή διάρθρωση των καλλιεργειών λόγω του εντατικού τους χαρακτήρα (>40% αρδευόµενες εκτάσεις), καθώς και ελλειπούς συγκρότησης φορέων και
σχεδίων ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων και της ανεπαρκούς αξιοποίησης
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επιφανειακών νερών µέσω της κατασκευής µεσαίων φραγµάτων είναι ελλειµµατικό σε
νερό και οι θεωρητικά αναµενόµενες απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό δεν καλύπτονται από
τους υπάρχοντες (διαθέσιµους) υδατικούς πόρους, ενώ παρατηρείται σηµαντική πτώση
της στάθµης των υδροφορέων και φαινόµενα υφαλµύρωσης. Όσον αφορά δε στην ποιότητα των νερών σε πολλές περιοχές δεν είναι καλή, ενώ έντονα προβλήµατα αντιµετωπίζει και ο Πηνειός Ποταµός. Συνεπώς, υπάρχει πρόβληµα κυρίως διαχείρισης υδάτων
και πρόβληµα ποιότητας νερών επιφανειακών και υπογείων.
Η Στερεά Ελλάδα βάση των λεκανών απορροής των εσωτερικών υδάτων χωρίζεται σε
δύο Υδατικά ∆ιαµερίσµατα. Στο Υ∆ ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας ανήκει όλος ο Ν. Ευρυτανίας, τµήµα του Ν. Φωκίδας και (µικρό) του Ν. Φθιώτιδος, µαζί µε τµήµατα άλλων νοµών
που βρίσκονται στη Θεσσαλία, την Ηπειρο, τη ∆υτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά). Στο
Υ∆ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ανήκουν οι Ν. Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας (µεγαλύτερο µέρος) και το υπόλοιπο του Ν. Φωκίδας (42%) καθώς και τµήµατα νοµών που ανήκουν στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Αττικής. Το Υ∆ ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας περιλαµβάνει ορισµένα από τα κυριότερα υδατικά σώµατα της χώρας όπως των Αχελώο
Ποταµό, τις Λίµνες του Μόρνου, Τριχωνίδας και Κρεµαστών και η Λιµνοθάλασσα του
Μεσολογγίου. Το τµήµα που ανήκει στη Στερεά Ελλάδα αποτελεί το 30% της συνολικής
έκτασης του Υ∆ και συντίθεται από τα ανάντη και ορεινά τµήµατα της Λεκάνης απορροής. Πρόκειται για περιοχές αραιοκατοικηµένες, όπου εκτός του Καρπενησίου υπάρχουν µικροί οικισµοί και κυριαρχούν οι δασώδεις εκτάσεις. Γενικά, σε κανένα υδατικό
σώµα του ∆ιαµερίσµατος δεν υπάρχει ποιοτικό ή ποσοτικό πρόβληµα σε σχέση µε τα
ύδατα.
Αντίθετα το Υ∆ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, αντιµετωπίζει ποιοτικά προβλήµατα µόλυνσης από βιοµηχανικά απόβλητα, φυτοφάρµακα και κτηνοτροφικά απόβλητα, και
προβλήµατα υφαλµύρωσης Οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, αν και υπάρχουν κατά τόπου ποσοτικές ελλείψεις (κυρίως στο νησιωτικό χώρο), ενώ σηµαντικές ποσότητες νερού από την Υλίκη και Παραλίµνη µεταφέρονται εκτός του διαµερίσµατος, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Αττικής.
Στην Ηπειρο, η γεωργική δραστηριότητα, και ιδιαίτερα οι αρδευόµενες εντατικές καλλιέργειες της πεδιάδας της Άρτας, επιβαρύνουν τους υδατικούς αποδέκτες της περιοχής
και τελικά τον Αµβρακικό κόλπο µε υπολείµµατα λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.
Γενικά, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που συνδέονται µε τη διαχείριση των
υδατικών πόρων στη ΧΕ ΥΘΣ κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη της εφαρµογής των Κοινοτικών ρυθµίσεων που αφορούν τόσο στην διασφάλιση της ποιότητας του νερού (Οδηγία 98/83/ΕΚ και Υ2/2600/2001 Κ.Υ.Α.), όσο και στην ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης (Οδηγία 2000/60). Βασικές επιδιώξεις
θα πρέπει να είναι η συνεχής παρακολούθηση και πρόβλεψη του υδατικού ισοζυγίου,
µέτρα εξοικονόµησης νερού και µείωσης των απωλειών, εφαρµογή ειδικών τιµολογιακών πολιτικών, αύξηση της προσφοράς όπου απαιτείται, αποκατάσταση υδροφορέων ,
καθώς και η δηµιουργία σύγχρονων φορέων διαχείρισης υδάτων.
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1.8.4 ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων
Στη Θεσσαλία κρίνεται ότι οι οικισµοί µέχρι και Β’ προτεραιότητας διαθέτουν επαρκείς
υποδοµές συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυµάτων12. Στους οικισµούς Γ’ προτεραιότητας, που ανέρχονται σε 35, τα ποσοστά είναι 46% (ΕΕΛ) και 57% (αποχέτευση),
ενώ στους παραλιακούς οικισµούς τα ποσοστά ανέρχονται σε 7% και 9% αντίστοιχα.
Συνολικά, υπάρχουν 13 ΕΕΛ. Εκτιµάται ότι οι υφιστάµενες υποδοµές καθώς και οι υπό
υλοποίηση µέσω του Ταµείου Συνοχής και του Γ’ ΠΕΠ καλύπτουν σηµαντικό τµήµα των
αναγκών και των υποχρεώσεων, αλλά υπάρχουν ακόµα ανάγκες.
Στην Ηπειρο παρατηρούνται ελλείψεις στις βασικές υποδοµές. Πολλοί οικισµοί δεν τηρούν τα προβλεπόµενα από την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, ως προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ωστόσο, σηµαντικός αριθµός αποχετευτικών έργων και
κατασκευής ή βελτίωσης/συµπλήρωσης υφιστάµενων ΕΕΛ έχουν πραγµατοποιηθεί στα
πλαίσια του Ταµείου Συνοχής. Σήµερα υπάρχουν στην περιφέρεια 7 ΕΕΛ, που εξυπηρετούν 170.000 κατ. Σε ορισµένες περιπτώσεις, απαιτείται αναβάθµιση υπαρχόντων ΕΕΛ,
πέρα από τις νέες ανάγκες.
Στη Στερεά Ελλάδα λειτουργούν σήµερα ΕΕΛ σε 15 δήµους από τους 58 περίπου,
στους οποίους σύµφωνα µε την Οδηγία 91 / 271 θα έπρεπε να κανονικά να λειτουργούν
ΕΕΛ (οικισµοί>2.000 κατ. ιπ.). Από αυτούς, και σύµφωνα µε νεότερα στοιχεία απογραφών του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα έργα Α’ και Β’ προτεραιότητας, σήµερα στην περιφέρεια λειτουργούν έξι ΕΕΛ. Γενικά, εντοπίζεται σηµαντικό έλλειµµα σε οικισµούς µεταξύ 10.000
και 2.000 κατοίκων, όπου µόνο ένα ποσοστό της τάξης του 18% του πληθυσµού τους
διαθέτει ΕΕΛ και σε οικισµούς µικρότερους των 2000 κατοίκων όπου δεν υπάρχουν
ΕΕΛ. Σηµειώνεται επίσης, ότι µεγάλο ποσοστό των ΕΕΛ είναι σήµερα εκτός λειτουργίας
για λόγους αδυναµίας κάλυψης του κόστους λειτουργίας-συντήρησης, ή µη υλοποίησης
απαραίτητων συνοδευτικών έργων. Καλύπτονται ωστόσο τα 6 µεγαλύτερα αστικά κέντρα ως προς τους ΕΕΛ. Συνολικά, υπολογίζεται ότι εξυπηρετούνται από ΕΕΛ περίπου
265.000 κάτοικοι (συµπεριλαµβανοµένου και του θερινού πληθυσµού µικρών οικισµών
τουριστικού κυρίως χαρακτήρα) (ΥΠΑΝ 2003).
Και στις τρεις περιφέρειες, υπάρχουν ακόµα περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων. Επιπλέον, υπάρχουν γενικά ανάγκες όσον αφορά τη διαχείριση ειδικών αποβλήτων, όπως των βιοµηχανικών, σφαγείων, ελαιοτριβείων, τυροκοµείων κ.α.
των οποίων η ευθύνη ανήκει στους ειδικούς φορείς ιδιώτες.
Είναι συνεπώς σαφές ότι, ενώ έχει υπάρξει σοβαρή προσπάθεια µέχρι σήµερα και έχουν καλυφθεί σηµαντικές ανάγκες, υπάρχουν ακόµα ελλείψεις που πρέπει άµεσα να
αντιµετωπιστούν, δεδοµένης της κοινοτικής αλλά και της ελληνικής νοµοθεσίας (αλλά και
της περιβαλλοντικής σηµασίας του ζητήµατος καθεαυτής). Παράλληλα, ένα σοβαρό ζήτηµα είναι ο βαθµός λειτουργίας των υφιστάµενων ΕΕΛ, που δεν είναι πάντα ικανοποιητικός. Τίθεται συνεπώς ζήτηµα, για αυτούς τους ΕΕΛ, και µέτρων παρακολούθησης και
12

Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 91 / 271 / ΕΚ, θα πρέπει οι οικισµοί µε ιοσδύναµο πληθυσµό άνω των 15.000 κατοίκων (Β’ Προτεραιότητας) να έχουν δίκτυα αποχέτευσης και δευτεροβάθµια ή ισοδύναµη επεξεργασία αστικών λυµάτων προ της διαθέσεώς τους σε υδάτινο αποδέκτη. Η υποχρέωση για δευτεροβάθµια ή ισοδύναµη επεξεργασία και για δίκτυα αποχέτευσης ισχύει και για εκείνους τους
οικισµούς Γ’ προτεραιότητας µε ιπ. µεταξύ 10.000 και 15.000 κατοίκων. Για τους οικισµούς µε ιπ. µεταξύ 2.000
και 10.000 κατοίκων, όλοι έχουν την υποχρέωση δηµιουργίας δικτύων αποχέτευσης, ενώ εξ αυτών θα πρέπει
να διαθέτουν δευτεροβάθµια ή ισοδύναµη επεξεργασία εκείνοι που τα λύµατά τους αποβάλλονται σε γλυκά
νερά ή σε εκβολές ποταµών.
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ελέγχου αλλά και ενός τεχνικο-διοικητικού µηχανισµού οριζόντιας υποστήριξης, ιδίως
στις περιπτώσεις των µικρότερων οικισµών και ΟΤΑ.

1.8.5 ∆ιαχείριση απορριµµάτων
Και οι τρεις περιφέρειες της ΧΕ ΘΣΗ διαθέτουν εγκεκριµένα Περιφερειακά Σχέδια ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠεΣ∆Α). Το στοιχείο αυτό είναι θετικό, αλλά δεν αναιρεί
την ύπαρξη σηµαντικών ελλείψεων.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου µε βάση το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου
(λειτουργία ΧΥΤΑ και στους 4 Νοµούς, εγκατάσταση δικτύου ΣΜΑ και ενός Κ∆ΑΥ) εκτιµάται ότι επιτυγχάνεται σηµαντική βελτίωση. Υπάρχουν 2 ΧΥΤΑ, και διαπιστώνονται
ακόµα ελλείψεις και σε χώρους και σε οργανωµένα συστήµατα διαχείρισης απορριµµάτων, συµπεριλαµβανόµενων και άλλων (πλην υγειονοµικής ταφής) µεθόδων. Εκτιµάται
ότι σήµερα παράγονται 122.000 τόνοι απορριµµάτων ανά έτος (εκτίµηση για το 2011:
137.000, από τα οποία 50.000 θα ανακυκλώνονται).
Στη Θεσσαλία σύµφωνα µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων υφίστανται σήµερα η βρίσκονται υπό υλοποίηση 7 ΧΥΤΑ και 9 ΣΜΑ, ενώ ο αριθµός
των ΧΑ∆Α είναι σηµαντικός. Εκτιµάται ότι οι ανάγκες της Περιφέρειας σε µεγάλο βαθµό
καλύπτονται από τις υφιστάµενες και υπό υλοποίηση υποδοµές, οι δε υπολοιπόµενες
ανάγκες θα καλυφθούν κατά την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο. Συνεπώς, δεν θα
υπάρξουν σηµαντικές ανάγκες για ΧΥΤΑ και ΣΜΑ κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο,
αλλά για την αποκατάσταση των περισσοτέρων (σχετικά µικρής και µεσαίας εµβέλειας)
ΧΑ∆Α. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην λειτουργία των φορέων διαχείρισης, καθώς και
στην ολοκλήρωση των απαιτούµενων συµπληρωµατικών υποδοµών διαχείρισης, βάση
του εκάστοτε εγκεκριµένου Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Μεγάλη ανάγκη θα υπάρξει όµως στην προώθηση της µείωσης των παραγόµενων
αποβλήτων, της ανακύκλωσης (πχ µέσω Κ∆ΑΥ), της αντιµετώπισης των ειδικών αποβλήτων και της βιοαποδόµησης (π.χ. µέσω κοµποστοποίησης).
Στη Στερεά Ελλάδα, οι χώροι στους οποίους γίνεται σήµερα η διάθεση των απορριµµάτων στην πλειονότητά τους δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές ΧΥΤΑ, βάσει των απαιτήσεων τόσο της ελληνικής όσο και της Κοινοτικής νοµοθεσία (Οδηγία 99 / 31). Επίσης, η
πλειονότητα των χώρων βρίσκεται σε περιοχές µε υδροπερατούς σχηµατισµούς, µε αποτέλεσµα τα παραγόµενα στραγγίσµατα να µολύνουν τους υπόγειους υδροφορείς.
Ηδη έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν οι ΧΥΤΑ Λαµίας, Λιβαδειάς, Χαλκίδας και ∆οµοκού, ολοκληρώνεται η επέκταση του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, και έχει δροµολογηθεί η κατασκευή των ΧΥΤΑ Νοµού Φωκίδας και Βόρειας ∆ιαχειριστικής Ενότητας Νοµού Εύβοιας.
Εκτιµάται ότι σήµερα καλύπτεται η διαχείριση του 50% των απορριµµάτων από χώρους
που πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα προστασίας. Ένα µέρος του ελλείµµατος
αυτού αναµένεται να καλυφθεί µε την ολοκλήρωση έργων που ήδη κατασκευάζονται, και
εξυπηρετούµενος πληθυσµός θα φθάσει στο 64,5% του συνολικού. Σύµφωνα µε το
ΠεΣ∆Α απαιτείται η δηµιουργία 4 νέων ΧΥΤΑ και 10 ΣΜΑ.
Ωστόσο, πάρα το γεγονός ότι µέσω του ΠεΣ∆Α δηµιουργείται ένα πλαίσιο έργων για την
διαχείριση απορριµµάτων, το πλαίσιο αυτό περιορίζεται κυρίως στην διάθεση µέσω της
Υγειονοµικής Ταφής, χωρίς να ενσωµατώνεται µε την µορφή ενός πλαισίου ενεργειών
µια πιο σύγχρονη αντίληψη για την διαχείριση των στερεών απορριµµάτων. Οι ενέργειες
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αυτές αναµένεται να καλυφθούν για ορισµένα ειδικά ρεύµατα αποβλήτων όπως τα υλικά
συσκευασίας, το οχήµατα τέλους κύκλου ζωής, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού από τους Φορείς Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης που έχουν συσταθεί σε εθνικό επίπεδο µε συµµετοχή των παραγωγών των αποβλήτων. Σε άλλες περιπτώσεις
δεν υπάρχει σήµερα συγκεκριµένος περιφερειακός σχεδιασµός.
Σε όλες τις περιφέρειες της ΧΕ, ωστόσο, τα υπάρχοντα ή σε εξέλιξη έργα διαχείρισης
απορριµµάτων καθώς και ο σχεδιασµός περιορίζονται κυρίως στη διάθεση µέσω υγειονοµικής ταφής. Η ολοκληρωµένη προσέγγιση απορριµµάτων όπως προσδιορίζεται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο βάση των στόχων του 6ου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον, όπου τίθενται σε πρώτη προτεραιότητα ενέργειες περιορισµού και πρόληψης, σε
δεύτερη η ανάκτηση και ανακύκλωση και ως τελική λύση η ασφαλή διάθεση, παρουσιάζει µεγάλα κενά. Επιπλέον, υστέρηση υπάρχει όσον αφορά τη διαχείριση των βιοµηχανικών και επικινδύνων στερεών και υγρών αποβλήτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη Στερεά Ελλάδα δεδοµένου του µεγέθους του δευτερογενή τοµέα, και µερικώς
για τη Θεσσαλία, καθώς και για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα (πχ. ενεργειακή
αξιοποίηση). Σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα αποτελούν, σε ορισµένες περιπτώσεις οι ενεργοί και ανενεργοί ΧΑ∆Α. Πχ. στη Στερεά Ελλάδα εντοπίζονται 307 ΧΑ∆Α, εκ
των οποίων οι 191 είναι ακόµα ενεργοί. Στη Θεσσαλία επίσης εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί
η αποκατάσταση ορισµένων µεγάλων ΧΑ∆Α. Η παύση λειτουργίας των χώρων αυτών
αποτελεί µια ανελαστική χρονικά ενέργεια για την περιφέρεια ως τις 31/12/2008, που
ωστόσο συνδέεται εν µέρει µε την υλοποίηση των απαραίτητων έργων περιβαλλοντικά
ορθής διαχείρισης. Η αποκατάσταση των χώρων αυτών τίθεται ως πρώτης προτεραιότητα.
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1.9 Πολιτισµός
Στις περιφέρειες της ΧΕ ΘΣΗ υπάρχει σηµαντικό πολιτιστικό απόθεµα που το συνθέτουν τα σηµαντικά ευρήµατα της Νεολιθικής περιόδου και τα µνηµεία της Κλασικής και
Ελληνιστικής περιόδου, τα ιστορικά µνηµεία της Μεταβυζαντινής περιόδου (1453-1830)
αλλά και Νεότερων Μνηµείων (1830-).. Σ’ αυτό το απόθεµα προστίθεται, επίσης, ο λαογραφικός πλούτος, οι σύγχρονες πολιτιστικές υποδοµές όπως είναι τα µουσεία, τα λαογραφικά κέντρα, οι πινακοθήκες, τα ήθη και τα έθιµα και οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τέλος, το αξιόλογο και σε αρκετές περιοχές εξαιρετικά αξιόλογο τοπίο, αποτελεί
επίσης όχι µόνο φυσικό αλλά και ιστορικο-πολιτιστικό πόρο, αφού αποτυπώνει στο χώρο τον τρόπο ανάπτυξης αιώνων και χιλιετιών.
Οσον αφορά, ειδικότερα τους αρχαιολογικούς χώρους, οι ∆ελφοί τοποθετούνται στον
κατάλογο αρχαιολογικών χώρων της χώρας µε >100.000 επισκεπτών ετησίως, (6η θέση,
322.900 επισκέπτες ετησίως, πηγή: ΕΣΥΕ), ενώ στην ιεράρχηση των νοµών της χώρας
ως προς τον «µνηµειακό δυναµισµό» (ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπάρχουν δύο νοµοί της ΧΕ, ο Ν.
Φωκίδας (7ος όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους−∆ελφοί−και 3ος όσον αφορά τα
µουσεία), και ο Ν. Βοιωτίας (10ος όσον αφορά τα µουσεία—Οσιος Λουκάς). Υπάρχουν
εξάλλου και πολλοί άλλοι σηµαντικοί αρχαιολογικοί χώροι (π.χ. το αρχαίο θέατρο της
Λάρισας και το αντίστοιχο των Μικροθηβών, Όλυµπος, Μετέωρα, ∆ωδώνη, Νικόπολη...), και επίσης εξαιρετικά πλούτος από άποψη παραδοσιακών οικισµών (ορεινή Ηπειρος, Πήλιο, νησιά κλπ.). Να σηµειωθεί ότι η περιοχή διαθέτει και πλούσιο µυθολογικό
απόθεµα όπως για είναι παράδειγµα η αργοναυτική εκστρατεία, οι Κένταυροι του Πηλίου, ο Αχέροντας κ.α.καθώς και ιστορικά µνηµεία από την αρχαία και νεότερη ιστορία. Ως
προς τα µουσεία, αυτό των ∆ελφών τοποθετείται στον κατάλογο των ελληνικών µουσείων µε >50.000 επισκεπτών ετησίως, αλλά υπάρχουν και άλλα αξιόλογα µουσεία ή πινακοθήκες σε διάφορες περιοχές της ΧΕ. Στον παρακάτω χάρτη δεν απεικονίζεται το σύνολο των πολιτιστικών χώρων, οι οποίοι µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικούς πόλους
προσέλκυσης τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων για την ερχόµενη προγραµµατική
περίοδο.
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Μια αποτίµηση της ως σήµερα διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέµατος, µε τις διάφορους επιµέρους µορφές του, είναι ότι έχει υπάρξει σηµαντική προσπάθεια για την προστασία του (περισσότερο ως προς τους αρχαιολογικούς χώρους, πολύ λιγότερο ως
προς τα τοπία και ως προς τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, σε ενδιάµεσο επίπεδο για
άλλες µορφές όπως πχ. οι παραδοσιακοί οικισµοί). Οι προσπάθειες αυτές δηµιουργούν
µια καλή βάση, αλλά επιβάλλουν τη συνέχισή τους, µε εµβάθυνση και ταυτόχρονα διεύρυνση σε όλες τις µορφές πολιτιστικού αποθέµατος.
Αν η προστασία του πολιτισµού αποτελεί αυτοσκοπό, ταυτόχρονα ο πολιτισµός αποτελεί εξαιρετικά σηµαντικό (δυνητικό) τουριστικό πόρο. Πολιτιστικά στοιχεία που προστατεύονται προσελκύουν επισκέπτες, και το ίδιο συµβαίνει µε τις πολιτιστικές υποδοµές
όπως τα µουσεία, αλλά και άλλων ειδών που αφορούν τις ενεργητικές πολιτιστικές δραστηριότητες (µουσική, κλπ.). Από την άποψη αυτή, στη ΧΕ έχει υπάρξει αξιοποίηση τέτοιων στοιχείων, και η ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού στις ορεινές περιοχές των
τριών περιφερειών συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε την αξιοποίηση πολιτιστικών (και φυσικών-πολιτιστικών, όπως το τοπίο) πόρων, µεταξύ των άλλων µέσω δικτύωσης, ενοποίησης αρχαιολογικών και άλλων πολιτιστικών χώρων, καθιέρωση πολιτιστικών διαδροµών, σύνδεση των πολιτιστικών πόρων µε ιδιωτικά κεφάλαια και χορηγίες. Ωστόσο,
υπάρχουν ακόµα πολύ σηµαντικά περιθώρια σύνδεσης του πολιτισµού µε τον τουρισµό.
Η µεγάλη ποικιλία των πόρων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής ΘΣΗ συνιστά
ένα ισχυρό δυναµικό για τους τοµείς της οικονοµικής, τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Εποµένως, αν επιτευχθεί η τοπική ανάπτυξη, µέσω σχεδίων αξιοποίησης αυτής
της ποικιλίας πόρων της πολιτιστικής κληρονοµιάς όπως κατοικία ή παραδοσιακή αρχιτεκτονική, µνηµεία, αρχαιολογία, γαστρονοµία, τεχνογνωσία και παραδόσεις, παραδοσιακά επαγγέλµατα, ιστορία, πολιτισµός, περιβάλλον και τοπία, ανταποδοτικά, επιτυγχάνεται στην ουσία η εξασφάλιση των συνθηκών της συνέχειάς των στοιχείων της.
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1.10 Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες, Κοινωνική συνοχή
Οσον αφορά την υγεία, η δευτεροβάθµια φροντίδα παρέχεται στην Ηπειρο από 5 δηµόσια νοσοκοµεία µε συνολική δυναµικότητα 1.351 κλίνες, στη Θεσσαλία από 6 δηµόσια
νοσοκοµεία συνολικής δυναµικότητας 2.926 κλινών, και στη Στερεά Ελλάδα από 8 δηµόσια νοσοκοµεία συνολικής δυναµικότητας 1.635 κλινών13. Σηµειώνεται ότι στα Ιωάννινα και τη Λάρισα υπάρχουν πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, µε ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Υγείας
Νοσοκοµεία
Ήπειρος
5
Θεσσαλια
6
Στερεά
8
Ελλάδα
Πηγή: ΕΣΥΕ.

Κλίνες

Ιδιωτικά
Νοσοκοµεία

Κλίνες

Κέντρα
Υγείας

Κλίνες

1351
2926
1635

2
31
13

30
1722
546

16
17
35

80
105
221

Κλίνες
/ 1000
κατ.
3,8
3,9
2,7

Περ.
Ιατρεία
109
153
148

Ο δείκτης κλίνες/1.000 κατ. διαµορφώνεται στο 3,5 σε επίπεδο ΧΕ, ελαφρά υψηλότερα
από το µέσο εθνικό που ανέρχεται σε 3,3, ενώ ανά περιφέρεια κυµαίνεται ως εξής: Ηπειρος: 3,8, Θεσσαλία: 3,9, Στερεά Ελλάδα: 2,7. Υπάρχουν επίσης ιδιωτικά νοσοκοµεία
και κλινικές, ως εξής (αριθµός/κλίνες): Ηπειρος: 2/30, Θεσσαλία: 31/1.722, Στερεά Ελλάδα: 13/546. Παρατηρείται συνεπώς µια σαφώς χαµηλή παρουσία δηµόσιας νοσοκοµειακής περίθαλψης στη Στερεά Ελλάδα, που ωστόσο αντισταθµίζεται µερικώς από ιδιωτική περίθαλψη, αλλά και από την εγγύτητα προς την Αθήνα τµήµατος της περιφέρειας.
Οσον αφορά τα κέντρα υγείας, η εικόνα είναι η εξής (αριθµός/κλίνες): Ήπειρος: 16/80,
Θεσσαλία: 17/105, Στερεά Ελλάδα: 35/221, ενώ η αντίστοιχη κατάσταση για τα περιφερειακά ιατρεία είναι: Ήπειρος 109, Θεσσαλία 153, Στερεά Ελλάδα 148.
Αν και οι ανάγκες όσον αφορά την υγεία έχουν αντιµετωπιστεί αρκετά, οι ελλείψεις που
παρουσιάζονται απαιτούν κύρια την κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο Πρωτοβάθµιας
Υγείας, τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, αλλά και την κάλυψη των αναγκών των αποµακρυσµένων οικισµών και των οικισµών που αυξάνουν σηµαντικά τον πληθυσµό τους
ορισµένες χρονικές περιόδους κυρίως λόγω τουριστικής κίνησης. Επίσης, υπάρχουν
ακόµα σηµαντικές ανάγκες που όσον αφορά τη δευτεροβάθµια φροντίδα και αφορούν:
τη συµπλήρωση και ενίσχυση του δυναµικού τους από άποψη κλινών ή/και κλινικών,
την ανανέωση του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού τους. Επίσης, απαιτείται η
καλύτερη δικτύωση των υποδοµών υγείας (ιδίως των πρωτοβάθµιων κέντρων), η χρήση
νέων τεχνολογιών (τηλεϊατρικής) καθώς και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.

13

Στοιχεία από Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και ΕΣΥΕ (κλίνες
Στερεάς Ελλάδας).
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Σε ότι αφορά της δοµές πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τις υφιστάµενες δοµές σε κάθε Περιφέρεια. Σε σχέση µε το σύνολο
της χώρας οι τρεις Περιφέρειες παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις, στην κατανοµή
των επιµέρους δοµών. Είναι γεγονός όµως, ότι, δεν υπάρχουν αναλυτικές καταγραφές
των αναγκών για κάθε είδους σχετική δοµή. Εποµένως, δεν µπορούν να επιβεβαιωθούν
οι ελλείψεις που υπάρχουν, ώστε να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για την υλοποίησή
τους.

∆οµές Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεσσαλία Ήπειρος Στερεά Ελλάδα Χώρα
ΕΚΑΚΒ
0
0
0
14
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
1
1
3
24
ΚΑΦΚΑ
2
1
0
15
Κέντρα Παιδικής Μέριµνας - Παιδουπόλεις
1
5
1
21
Ε.Ι. Κωφών - ΚΕΑ Τυφλών
0
0
0
6
ΘΧΠ - Οίκοι Ευγηρίας - Κ. Περίθαλψης Παιδιών
3
3
3
32
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί
104
95
77
1619
Κέντρα Παιδικής Μέριµνας
2
8
7
98
Ειδικά Σχολεία
17
15
8
227
Ειδικές Εστίες
1
2
1
9
ΚΑΑ
3
3
1
74
ΚΑΠΗ
59
15
24
607
Γηροκοµεία
5
5
7
117
Θεραπευτήρια
4
2
6
58
Ξενώνες
0
0
1
6
Κατασκηνώσεις
5
0
2
38
ΜΚΟ
54
44
25
838
Σύλλογοι
0
2
0
71
Φορείς - Ιδρύµατα
1
7
3
94
Πηγή: Υπουργείο Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προνοιακός Χάρτης (2002) ΤΕΠ Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού

Οσον αφορά την κοινωνική συνοχή, ορισµένες αναλύσεις που προηγήθηκαν ήδη φωτίζουν αυτό το σύνθετο ζήτηµα από ορισµένες απόψεις (πχ. η ύπαρξη ειδικών οµάδων
του πληθυσµού, όπως οι γυναίκες και οι νέοι, µε αυξηµένα ποσοστά ανεργίας). Μια άλλη πτυχή του ζητήµατος είναι ο κίνδυνος φτώχειας. Στον επόµενο πίνακα παρατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Πίνακας 25 Ποσοστό του πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας
Ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές παροχές
2003
ΕΛΛΑ∆Α

21,10%

Θεσσαλία

26,00%

Ήπειρος

36,32%

Στερεά Ελλάς

29,30%

Πηγή: ΕΣΥΕ (Περιφερειακοί Λογαριασµοί 2001-2003 Προσωρινά Στοιχεία, Μάρτιος 2005; Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2004/2005, Νοέµβριος 2005), ΕΚΚΕ-ΙΚΠ (Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδος: 2003-2004, Σεπτέµβριος 2005).

Όπως φαίνεται στον πίνακα, και στις τρεις περιφέρειες το ποσοστό κινδύνου φτώχειας
είναι υψηλότερο του µέσου όρου της χώρας, µε ιδιαίτερη αρνητικές συνθήκες στην Ηπειρο αλλά και στην−θεωρητικά περιφέρεια phasing in−Στερεά Ελλάδα.

55

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Μια άλλη πτυχή της κοινωνικής συνοχής είναι το ποσοστό των αλλοδαπών στον πληθυσµό. Με αναλογία µεταναστών στον ελληνικό πληθυσµό 7,0% (2001, ΕΣΥΕ), στη ΧΕ
το αντίστοιχο µέγεθος είναι 5,1%, µε υψηλότερη τιµή στη Στερεά Ελλάδα (6,5%) και χαµηλότερες στην Ηπειρο και τη Θεσσαλία (4,4% και 4,2% αντίστοιχα). Η παρουσία µεταναστών έχει θετικές συνέπειες (δηµογραφικές εξελίξεις, αλλά επίσης εργατικό δυναµικό
για ορισµένους κλάδους της οικονοµίας) αλλά θέτει και προφανείς προκλήσεις ενσωµάτωσης και κοινωνικής ένταξης.
Άλλη πτυχή της κοινωνικής συνοχής είναι η παρουσία ειδικών οµάδων όπως οι τσιγγάνοι, σηµαντικός αριθµός των οποίων είναι εγκατεστηµένος στη Θεσσαλία. Οι ανάγκες
που προκύπτον συµπεριλαµβάνουν την εκπαίδευση, κατάρτιση, στέγαση, αστικοδηµοτική τακτοποίηση και ιατροκοινωνική φροντίδα.
Εξαιρετικά σηµαντική πτυχή της κοινωνικής συνοχής είναι, επίσης, η ισότητα των φύλων. Ως γνωστόν, η Στρατηγική της Λισσαβόνας θέτει ως στόχο να φτάσει η απασχόληση των γυναικών το 2010 στο 60%. Οσον αφορά το στόχο αυτό αλλά και γενικότερα την
ισότητα των δύο φύλων, γενικά υπάρχουν στη ΧΕ ΘΣΗ προβλήµατα και ανισότητες.
Στην Ηπειρο παρατηρείται το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών14 (15-64 ετών) είναι
ελαφρά µικρότερο του µέσου εθνικού: 43% έναντι 45% (το ποσοστό αυτό είναι 57%
στην ΕΕ15 και 5% στην ΕΕ15, είναι δηλ. ήδη µικρό σε εθνικό επίπεδο. Η ανεργία των
γυναικών είναι επίσης υψηλότερη της µέσης εθνικής, αλλά µε µεγαλύτερη απόκλιση από
τον προηγούµενο δείκτη (19% έναντι 15,3%) που και πάλι είναι σαφώς δυσµενέστερος
από ότι στην ΕΕ. Κατά την τελευταία 6ετία υπήρξε µείωση του ενλόγω δείκτη, ακριβώς
όσο και σε επίπεδο χώρας.
Στη Θεσσαλία παρατηρείται το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών (15-64 ετών) είναι
οριακά ανώτερο του µέσου εθνικού: 46% έναντι 45%, που όµως απέχει πολύ, όπως
προαναφέρθηκε, από τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Η ανεργία των γυναικών είναι ελαφρά
υψηλότερη της µέσης εθνικής, αλλά αισθητά υψηλότερη από ότι στην ΕΕ. ∆ιαπιστώθηκε
πάντως κατά την τελευταία 6ετία µείωση του ενλόγω δείκτη, µεγαλύτερη από ότι σε επίπεδο χώρας.
Στη Στερεά Ελλάδα παρατηρείται το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών (15-64 ετών)
είναι αισθητά χαµηλότερο του ήδη χαµηλού µέσου εθνικού: 40% έναντι 45%,. Η ανεργία
των γυναικών είναι επίσης υψηλότερη της υψηλής µε ευρωπαϊκά κριτήρια µέσης εθνικής. ∆ιαπιστώθηκε πάντως κατά την τελευταία 6ετία µείωση του ενλόγω δείκτη, µεγαλύτερη από ότι σε επίπεδο χώρας. Επίσης, ως προς την επιχειρηµατικότητα των γυναικών
καταγράφεται σηµαντική ανισότητα µεταξύ των δύο φύλλων αν χρησιµοποιηθεί ως αντιπροσωπευτικός δείκτης το ποσοστό ίδρυσης νέων ατοµικών επιχειρήσεων 2003-2004
(Στοιχεία: Έκθεση Επιχειρηµατικότητας ΠΣτΕ 2005, ΚΕΤΑ), εφόσον οι ιδρύσεις από γυναίκες αποτελούν µόνο το ¼ των συνολικών.

14

Τα αναφερόµενα στη συνέχεια µεγέθη, εκτός από τις περιπτώσεις που διευκρινίζεται διαφορετικά, προέρχονται από το τµήµα «Αγορά εργασίας-απασχόληση» του παρόντος.
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1.11 ∆ιοικητική ικανότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Τόσο η ΕΕ όσο και η Ελλάδα αναγνωρίζουν ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραµµατικής περιόδου την βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων της δηµόσιας διοίκησης.
Οι αναθεωρηµένοι στόχοι της Λισσαβόνας15 προσδιορίζουν µια σειρά από διαρθρωτικά
ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν και θέτουν µια σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες. Κεντρικό ζήτηµα το οποίο συνδέεται άµεσα µε την βελτίωση της διοικητικής ικανότητα της δηµόσιας διοίκησης και στο επίπεδο του σχεδιασµού και της διοίκησης των
πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρµογής των πολιτικών, αποτελεί η βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου.
Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της χώρας παρουσιάζεται µε βάση τους τρεις τοµείς που συνιστούν τους βασικούς συντελεστές της διοικητικής ικανότητας που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό, το
κανονιστικό πλαίσιο, τις δοµές και τα συστήµατα.
Οι τρεις αυτοί διακριτοί συντελεστές συνδέονται στενά µεταξύ τους. Αποτέλεσµα της
σύνδεσης αυτής είναι ότι δυσλειτουργίες σε καθένα από τους συντελεστές αυτούς δηµιουργούν δυσλειτουργίες και στους άλλους συντελεστές, ενώ, αντίστοιχα, βελτιώσεις και
αλλαγές σε καθένα από τους συντελεστές αυτούς απαιτούν συµπληρωµατικές βελτιώσεις και αλλαγές στους υπόλοιπους συντελεστές.
Το συνδυασµένο αποτέλεσµα της κατάστασης αυτών των τριών αυτών συντελεστών
είναι αυτό που δηµιουργεί το προϊόν της δηµόσιας δράσης σε ότι αφορά τον σχεδιασµό
και την εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών και την παραγωγή υπηρεσιών προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Η δηµόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση στις τρεις περιφέρειες της ΧΕ, αν και µε διαφοροποιήσεις, εµφανίζει χαρακτηριστικά τυπικά της χώρας. Υπάρχουν σηµαντικές υποδοµές
τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης και εκπροσώπησης. ∆ιαπιστώνονται όµως
προβλήµατα, που έχουν να κάνουν µε τα ζητήµατα αυτοτέλειας των ΟΤΑ στην αναπτυξιακή και χωροταξική διαδικασία, την επικάλυψη αρµοδιοτήτων ή/ και τη συχνά παρατηρούµενη σύγκρουση ευθυνών και αρµοδιοτήτων µεταξύ των επί µέρους επιπέδων διοίκησης, µε ελλείψεις στη στελέχωση των δηµόσιων οργανισµών και υπηρεσιών, µε την
απουσία σύγχρονων µεθόδων µάνατζµεντ και συστηµάτων αξιολόγησης, στην απουσία
συστηµάτων ενιαίας διακυβέρνησης σε επίπεδο πολεοδοµικών συγκροτηµάτων ή/και
µελλοντικών διπόλων, συνεργασιών και δικτυώσεων. Τέλος, προβλήµατα υπάρχουν και
σε ειδικά ζητήµατα όπως είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, το µάρκετινγκ του τόπου και η προβολή, η κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση
των στελεχών.

15

EC, 2005, Working together for Europe's future - Integrated guidelines for growth and jobs (2005-2008)
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1.12 Χωρική συνεργασία
Το τµήµα αυτό διαρθρώνεται ανά περιφέρεια, δεδοµένου ότι αντίστοιχα διαρθρωµένες
ήταν και οι σχετικές παρεµβάσεις.
Η Περιφέρεια Ηπείρου από την περίοδο 1990 και εντεύθεν υλοποίησε πολλά έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας, µέσω Προγραµµάτων ανταλλαγής εµπειριών και Κοινοτικών πρωτοβουλιών: Βασικά προγράµµατα στα οποία συµµετείχε ήταν τα εξής:
−

Πρόγραµµα ανταλλαγής εµπειριών PACTE I, GRE-DEN-SCO,

−

Πρόγραµµα ανταλλαγής εµπειριών PACTE II, TOURNONCOAST,

−

Καινοτόµες δράσεις άρθρου 10 ΕΤΠΑ: Temeten, Rise, Reppis, Terra-Coastlink,
Progress.

−

PRINCE : Προετοιµασία για το euro

−

Κοινοτική Πρωτοβουλία Adapt

−

Κοινοτική Πρωτοβουλία Rafael

−

Κοινοτική Πρωτοβουλία Recite II

−

ECOS-OUVERTURE, EDEN, Balancing Economic Development and Environmental Planning for tourism in rural Europe

−

LIFE- (Περιβάλλον) ΘΥΑΜΙΣ: ∆ράσεις για την προώθηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης στις λεκάνες απορροής και τις εκβολές δυο ποταµών-Η περίπτωση του
Καλαµά και του Lynher Μεγάλης Βρετανίας.

Όσον αφορά στην διασυνοριακή συνεργασία, η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποίησε και υλοποιεί έργα µέσω του Interreg Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-Ιταλία.

Στην Θεσσαλία, υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται ένας µεγάλος αριθµός προγραµµάτων µε
διαπεριφερειακό χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
RIS/ RIS +
∆ΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εθνικά δίκτυα
INVENT
LEADER PLUS

INTERREG

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
∆ιαγνωστικές εκθέσεις τοµεακού χαρακτήρα
CRPM COASTAL REGIONS
CAR FREE CITIES/ ACCESS 70 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ∆ράσεις: ανταλλαγή εµπειριών για ήπιες µορφές µετακινήσεων, workshops, projects, tram, αστικές συγκοινωνίες, ΜΜΣ. Υποδίκτυο των EUROCITIES/ Χρηµατοδότηση από Εθνική και συνδροµή στο δίκτυο.
Clusters ΕΠΑΝ (επιχειρησιακά σχέδια περιβαλλοντικά)
Velo cities (διεθνές δίκτυο πόλεων µε ποδήλατο)
∆ίκτυο Ροµ
Μελέτες/ ∆ράσεις καινοτοµίας, έρευνας παραγωγής προϊόντων και
νέων συστηµάτων ποιότητας.
∆ράσεις συνεργασίας και δικτύωσης περιοχών σε θέµατα αγροτικού τουρισµού, µικρών επιχειρήσεων αγρωτικού και λοιπών τοµέων της οικονοµίας, νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς κλπ
Μελέτες και soft δράσεις µεταφοράς τεχνογνωσίας
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INTERRACT
URBAN
URBACT
ΚΠ EQUAL
ΑΡΘΡΟ 6
LEONARDO/ SOCRATES/
GRUNDWICK/ ERASMUS
YOUTH
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (DG R&D)
ΠΙΝ∆ΟΣ / Εθνικό πρόγραµµα
Π∆Ε

Προγράµµατα ΓΓΕΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝ∆ΟΣ
Εθνικά δίκτυα

Συνεργασίες δικτύων για µεταφορά τεχνογνωσίας
Μεταφορά τεχνογνωσίας στον επιχειρησιακό σχεδιασµό των πόλεων
Συνεργασίες δικτύων για µεταφορά τεχνογνωσίας
Ανθρώπινοι, Ισότητα, Πιστοποίηση Προσόντων, ∆ιακρίσεις
Τοπικές Στρατηγικές για την Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι, Επιχειρηµατικότητα
Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Ανταλλαγές φοιτητών, εκπαιδευτικών,
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών Εργαλείων και Επαγγελµατικών Προσόντων
Έρευνα και ανάπτυξη νέων Προϊόντων- Καινοτοµίας
∆ράσεις βασικών υποδοµών: οδοποιία, πολιτιστικά, ανάδειξη και
αναπλάσεις οικισµών και πολιτιστικών µνηµείων, δικτύωση επιχειρήσεων και οµάδων παραγωγών µε σήµα – ονοµασία προέλευσης
ΠΙΝ∆ΟΣ, ενηµέρωση και διαβούλευση φορέων και κατοίκων, επιχειρηµατικότητα (χρηµατοδότηση επιχειρήσεων)
Έρευνα και ανάπτυξη νέων Προϊόντων- Καινοτοµίας
Ποιότητα και συνεργασία, σήµατα ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες της Ορεινής Πίνδου.
∆ίκτυα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
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1.13 Περιφερειακή ανάλυση-ανισότητες
Εχει ήδη γίνει αναφορά στην ύπαρξη γεωγραφικών και αναπτυξιακών διαφοροποιήσεων
µεταξύ των τριών Περιφερειών που απαρτίζουν την Χωρική Ενότητα ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας-Ηπείρου. Η πραγµατική εικόνα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη, γιατί οι
διαφοροποιήσεις εδράζονται ενίοτε σε ακόµα χαµηλότερο γεωγραφικό-διοικητικό επίπεδο, το νοµό, ή σε υποσύνολα των νοµών (που ενίοτε µπορεί να συγκροτούν διανοµαρχιακές ζώνες). Σηµασία έχει, επίσης, η διαχρονική τάση.
Σε επίπεδο νοµού, η εξέλιξη του ΑΕΠκκ παρουσιάζεται στο επόµενο διάγραµµα.
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Η σηµερινή κατάσταση στην οποία έχουν οδηγήσει οι διαχρονικές εξελίξεις παρουσιάζεται, εξάλλου, στον επόµενο πίνακα και τον αντίστοιχο χάρτη16.

16

Ενδεικτικά σηµειώνεται και η Αττική.
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Πίνακας 26 ΑΕΠκκ Νοµών (σε ΜΑ∆)
ΑΕΠ κκ,
2003
ΕΕ15

100

ΕΛΛΑ∆Α

81,1

Π. Αττικής

86,7

ΧΕ ΘΣΗ

86,3

Π. Στερεάς Ελλάδας

>µό.

>ΕΕ25
>75%µό

>µό.

>75%µό

> ΧΕ
ΘΣΗ

>ΕΛΛΑ∆
Α

>Περιφέρειας

109,1

ΕΕ25

Π. Ηπείρου

ΕΕ15

n

n

n

66,4
115,7

Π. Θεσσαλίας

73,2

Ν. Αρτης

54,2

Ν. Ιωαννίνων

73,1

Ν. Θεσπρωτίας

63,7

Ν. Πρεβέζης

64,5

Ν. Βοιωτίας

210,8

Ν. Εύβοιας

86,8

Ν. Ευρυτανίας

99,4

Ν. Φθιώτιδας

n

n

n

n

n

n



n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

87,8

n

n

n

n

Ν. Φωκίδας

92,2

n

n

n

n

Ν. Καρδίτσας

62,0

Ν. Λάρισας

76,5

Ν. Μαγνησίας

82,4

Ν. Τρικάλων

61,9

n

n

n

n



n



n



Πηγή: ΕΣΥΕ 2004
Τελευταία στήλη: >150%, >100%, >75%, Χ<75%

Ο Ν. Βοιωτίας παρουσιάζει µια σαφώς διαφορετική εικόνα υψηλής ανάπτυξης από το
σύνολο των υπολοίπων νοµών της Χωρικής Ενότητας ΘΣΗ, σήµερα αλλά και διαχρονικά. Πρόκειται σε µεγάλο βαθµό για στατιστική συνέπεια της καταγραφής στο Νοµό της
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παραγωγής µεγάλων µονάδων µεταποίησης που έχουν διαχυθεί (λόγω του αναπτυξιακού νόµου, αλλά και εξαιτίας πιέσεων του περιβαλλοντικού και χωρικού σχεδιασµού)
από την Αττική−σχετικές αναφορές έχουν γίνει ήδη κατά την ανάλυση της αναπτυξιακής
εικόνας της Στερεάς Ελλάδας συνολικά. Η πραγµατική ανάπτυξη του Νοµού είναι οπωσδήποτε χαµηλότερη (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι, σε κάποιο βαθµό, δεν έχει σχετικά
υψηλό ΑΕΠκκ).
Πέρα από τη Βοιωτία, η διαχρονική εξέλιξη όλων των νοµών της ΧΕ είναι γενικά αυξητική, αλλά µε διατήρηση κατά κανόνα της σχετικής θέσης µεταξύ τους. Φαινόµενα νοµών
που κάνουν άλµατα είναι περιορισµένα. Επισηµαίνονται πάντως τρεις µη τυπικές περιπτώσεις: (ι) Ο Ν. Ευρυτανίας έχει παρουσιάσει πολύ σαφή βελτίωση της σχετικής του
θέσης, φθάνοντας πρόσφατα στο µέσο επίπεδο της χώρας. (ιι) Ο Ν. Εύβοιας παρουσίασε αισθητή κάµψη κατά το µεγαλύτερο τµήµα της δεκαετίας του ’90, αλλά παρουσιάζει
φαινόµενα ανάκαµψης (χωρίς να έχει ανακτήσει όλο το χαµένο έδαφος).(ιιι) Αισθητή
βελτίωση παρουσίασαν οι Ν. Ιωαννίνων και−σε χαµηλότερο µέσο επίπεδο−Πρεβέζης.
Οσον αφορά τη σηµερινή κατάσταση, υπάρχει µια σαφής πρωτοκαθεδρία της Στερεάς
Ελλάδας και σε επίπεδο νοµών. Όχι µόνο η Βοιωτία αλλά και οι υπόλοιποι νοµοί της
περιφέρειας έχουν ΑΕΠκκ υψηλότερο του µο. της ΧΕ ΘΣΗ, ενώ κανείς νοµός εκτός Στερεάς Ελλάδας µε εξαίρεση τη Μαγνησία δεν καταλαµβάνει ανάλογα υψηλή θέση. Ολοι οι
νοµοί, επίσης, βρίσκονταν, πλέον, το 2003 σε επίπεδο phasing in17.
Σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν, εξάλλου ενδοπεριφερειακές ανισότητες ανάπτυξης σε
επίπεδο νοµού (διανοµαρχιακές). Στη Στερεά Ελλάδα η απόσταση µεταξύ του πρώτου
νοµού (Βοιωτία)−που υπερβαίνει το µο. της Περιφέρειας (182%)−και των υπολοίπων
είναι πολύ µεγάλη (για τους λόγους που έχουν προαναφερθεί)· οι υπόλοιποι νοµοί τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο, προφανώς κάτω του περιφερειακού µο., χωρίς έντονες
διανοµαρχιακές διαφορές (µεταξύ 75% και 86%). Στην Ηπειρο υπάρχει µια τοµή µεταξύ
του πιο αναπτυγµένου Ν. Ιωαννίνων που υπερβαίνει τον περιφερειακό µο. (110%) και
των υπολοίπων τριών που βρίσκονται κάτω από αυτόν (µεταξύ 82% και 97%) χωρίς
όµως µεγάλη διαφορά από αυτόν ή µεταξύ τους. Στη Θεσσαλία παρατηρείται µια διαφοροποίηση µεταξύ των νοµών Λάρισας µε 105% και Μαγνησίας µε 113% του µο της Περιφέρειας και των νοµών Καρδίτσας µε 85% και Τρικάλων µε 85%, επίσης, του µο. της
Περιφέρειας Συνολικά, πάντως, οι παρατηρούµενες ενδοπεριφερειακές/διανοµορχιακές
ανισότητες δεν είναι πολύ διευρυµένες. Υπάρχουν άλλης χωρικής µορφής αναπτυξιακές
ανισότητες (ενδονοµαρχιακές, ανά κατηγορίες χώρου π.χ., ορεινές – πεδινές – αστικές
περιοχές µε συνοικίες υποβαθµισµένες, καθώς και ζώνες µονοκαλλιέργειας) αλλά τα
στοιχεία µε όρους ΑΕΠκκ δεν είναι διαθέσιµα κάτω του νοµού, ώστε να επιτρέψουν µια
σχετική διερεύνηση.

Μια διαφορετική προσέγγιση της διαφοροποίησης µεταξύ των νοµών δίνει, ακριβώς, ο
«Συνθετικός ∆είκτης Ευηµερίας και Ανάπτυξης» (Σ∆ΕΑ)18. Ο δείκτης αυτός δεν υποκαθιστά, προς το παρόν τουλάχιστον, το ΑΕΠκκ ως δείκτης του επιπέδου ανάπτυξης, αλά

17

Με το µό. 2001-2003, που λήφθηκε υπόψη για τον χαρακτηρισµό των περιφερειών ως προς τους Στόχους
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 τα µεγέθη ήταν ελαφρά χαµηλότερα,
και ο Ν. Εύβοιας έχανε οριακά θέση phasing in και γινόταν phasing out.
18
Βλ. Πετράκος Γ. «Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα», στο Αειχώρος, 2004,
τ. 3.
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δίνει σε κάθε περίπτωση µια συνθετική εικόνα του επιπέδου ευηµερίας βασισµένος σε
ένα ευρύ σύνολο µεταβλητών.
ΑΕΠκκ. µέσος όρος
Σ∆ΕΑ, σειρά κατάταξης
Σ∆ΕΑ, σειρά κατάταξης
2001-2003, σειρά κατά- µεταξύ των 51 νοµών της µεταξύ των 13 νοµών της
ταξης µεταξύ των 51 νοχώρας
ΧΕ ΘΣΗ
µών της χώρας
Ν. Αρτης

51

46

10

Ν. Θεσπρωτίας

42

49

12

Ν. Ιωαννίνων

30

21

3

Ν. Πρεβέζης

38

38

9

Ν. Καρδίτσας

41

48

11

Ν. Λάρισας

26

23

4

Ν. Μαγνησίας

20

9

1

Ν. Τρικάλων

43

32

6

Ν. Βοιωτίας

1

15

2

Ν. Ευβοίας

17

27

5

Ν. Ευρυτανίας

5

51

13

Ν. Φθιώτιδας

14

33

7

7

37

8

Ν. Φωκίδας

Η εικόνα που προκύπτει παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε αυτή του
ΑΕΠκκ. Επισηµαίνονται, πχ., η χαµηλότερη θέση της Βοιωτίας από τη Μαγνησία, ή η
πολύ χαµηλή θέση της Ευρυτανίας. Αν και τα πορίσµατα του Σ∆ΕΑ πρέπει να ερµηνεύονται προσεκτικά, µε συνυπολογισµό των µεθοδολογικών υποθέσεών του, φαίνεται αναµφίβολο ότι από διαρθρωτική άποψη, η εικόνα που δίνει το ΑΕΠκκ δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το επίπεδο ανάπτυξης.
Μια άλλη σηµαντική µεταβλητή για την εξακρίβωση των χωρικών διαφοροποιήσεων και
ανισοτήτων είναι η µεταβολή του πληθυσµού. Η σύνδεση µε το επίπεδο ανάπτυξης είναι
διπλή. Αφενός, η προσέλκυση/απώθηση πληθυσµού δεν είναι ανεξάρτητη από τις δυνατότητες εισοδήµατος και απασχόλησης που προσφέρει µια περιοχή σε µια δεδοµένη
περίοδο. Αφετέρου, η πληθυσµιακή δυναµική αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις
µελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές µιας περιοχής. Μια εικόνα των πληθυσµιακών
εξελίξεων στη ΧΕ ΘΣΗ δίνουν ο πίνακας και οι δύο χάρτες που ακολουθούν.
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Πίνακας 27 Πληθυσµιακές εξελίξεις
Μόνιµος πληθυσµός

Πραγµατικός πληθυσµός
1991

2001

ΕΛΛΑ∆Α

10.251.336

10.961.758

ΧΕ ΘΣΗ

1.656.377

1.713.037

Π. Ηπείρου

339.576

Π. Στερεάς Ελλάδας
Π. Θεσσαλίας
Ν. Αρτης
Ν. Θεσπρωτίας

Ποσοστό 2001
στη ΧΕ ΘΣΗ

Μεταβολή
91-01
7,0%

7,0%

100%

3,4%

1,9%

353.820

20,7%

4,2%

2,8%

582.212

605.329

35,3%

2,6%

1,5%

734.589

753.888

44,0%

4,0%

1,8%

78.704

78.134

4,6%

-0,7%

-2,6%
4,4%

44.102

46.091

2,7%

4,5%

Ν. Ιωαννίνων

158.142

170.239

9,9%

7,6%

5,4%

Ν. Πρεβέζης

58.628

59.356

3,5%

1,2%

1,9%

Ν. Καρδίτσας

126.841

129.541

7,6%

2,1%

-2,4%

Ν. Λάρισας

270.612

279.305

16,3%

3,2%

3,8%

Ν. Μαγνησίας

198.393

206.995

12,1%

4,3%

4,5%

Ν. Τρικάλων

138.743

138.047

8,1%

-0,5%

-3,9%

Ν. Βοιωτίας

134.040

131.085

7,7%

-2,2%

-1,2%

Ν. Ευβοίας

208.408

215.136

12,6%

3,2%

2,6%

Ν. Ευρυτανίας

24.307

32.053

1,9%

31,9%

-4,3%

Ν. Φθιώτιδας

171.274

178.771

10,4%

4,4%

3,8%

44.183

48.284

2,8%

9,3%

3,0%

Ν. Φωκίδας

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ
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Οι χάρτες αυτές απεικονίζουν τη µεταβολή πληθυσµού στο πολύ λεπτοµερειακό γεωγραφικό επίπεδο του ΟΤΑ, επιτρέπονται µια διερεύνηση των ενδονοµαρχιακών ανισοτήτων, που δεν είναι δυνατή µε όρους ΑΕΠκκ. Παρατίθενται δύο χάρτες, επειδή σε µερικές
περιπτώσεις η µεταβολή του πραγµατικού πληθυσµού (πληθυσµού της ηµέρας της απογραφής) παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις από τη µεταβολή του µόνιµου πληθυσµού.
Με τη συνήθη προσέγγιση του πραγµατικού πληθυσµού, διαµορφώνεται µια µη αναµενόµενη σχετικά ενιαία εσωτερική ορεινή ζώνη, που τέµνει και τις τρεις περιφέρειες, µε
υψηλές πληθυσµιακές αυξήσεις κατά την περασµένη δεκαετία. Αντίθετα, οι µειώσεις
πληθυσµού εντοπίζονται στις πεδινές περιοχές των τριών περιφερειών, στην περίπτωση αυτή συγκροτώντας διαφορετικές ζώνες ανά περιφέρεια, λόγω ακριβώς της ύπαρξης
της προηγούµενης πληθυσµιακή δυναµικής διαπεριφερειακής ζώνης που τις διαχωρίζει.
Το τελικό σχήµα είναι βέβαια πιο σύνθετο, µε διάσπαρτες κηλίδες διαφορετικού χαρακτήρα από τον κυρίαρχο, αλλά η γενική εικόνα είναι η προαναφερθείσα.
Η χρήση ως µεταβλητής του µόνιµου πληθυσµού δίνει µια αρκετά διαφορετική εικόνα. Η
πληθυσµιακή αναιµία των πεδινών ζωνών παραµένει, αλλά ο ορεινός διαπεριφερειακός
«κορµός» πληθυσµιακής αύξησης έχει εξαφανιστεί, ιδίως στη Θεσσαλία και τη Β∆ Στερεά Ελλάδας, µε αντίστοιχη γεωγραφική διεύρυνση της ζώνης των µειώσεων. Ως εκ τούτου, οι τρεις περιφερειακές φθίνουσες ζώνες πραγµατικού πληθυσµού έχουν συγχωνευθεί σε µια κυρίαρχη διαπεριφερειακή ζώνη φθίνοντος µόνιµου πληθυσµού. Στο πλαίσιο
αυτό, οι µεγάλες διαφοροποιήσεις της εικόνας µεταξύ των δύο µορφών µέτρησης του
πληθυσµού εντοπίζονται κατά πρώτον στην Ευρυτανία, όπου η µη ρεαλιστική αύξηση
του πραγµατικού πληθυσµού κατά 31,9% δίνει τη θέσης σε σηµαντική µείωση κατά
4,3%, µε (προφανώς όχι τόσο τεράστιες) ανάλογου χαρακτήρα αποκλίσεις στο Ν. Καρδίτσας. Υπάρχουν και άλλες αποκλίσεις, αλλά µικρότερης έντασης.

65

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Συνοψίζοντας, πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό που προκύπτει µε βάση το µόνιµο πληθυσµό είναι ότι δεν υπάρχει µια γενικευµένη τάση πληθυσµιακής αύξησης στα ορεινά
(όπως προκύπτει από τον πραγµατικό πληθυσµό)˙ δεν στοιχειοθετείται, ωστόσο, µια
αντίστροφη κατάσταση, δηλ. µια γενικευµένη τάση χειρότερων πληθυσµιακών εξελίξεων
στα ορεινά. Αυτό που µάλλον προκύπτει είναι µια κυρίαρχη τάση πληθυσµιακής µείωσης που πλήττει ενγένει µε παρόµοιο τρόπο όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως του φυσικογεωγραφικού χαρακτήρα τους. Μια προσεκτική επισκόπηση υποδεικνύει ότι ο µόνος
συστηµατικός παράγοντας αύξησης του πληθυσµού είναι η ύπαρξη αστικού κέντρου. Με
άλλα λόγια, η κυρίαρχη αντίθεση όσον αφορά τις πληθυσµιακές εξελίξεις είναι αυτή µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Οι προαναφερθείσες συνέπειες της ΚΑΠ κάνουν
αυτή τη διαπίστωση εύλογη, ενώ επιπλέον καθιστούν πολύ πιθανή µια περαιτέρω εντατικοποίηση της αστυφιλίας στα προσεχή χρόνια, δηλ. κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Η γενικευµένη δηµογραφική αδυναµία (φυσική κίνηση του
πληθυσµού) θα λειτουργήσει µάλλον ενισχύοντας, σε πρώτη φάση, αυτή την αντίθεση
(σε δεύτερη φάση, αν συνεχιστεί, θα οδηγήσει σε µια γενικευµένη πληθυσµιακή αποψίλωση, αλλά µια τέτοια προοπτική τοποθετείται στη µετά το 2020 περίοδο).
Οσον αφορά τη διάρθρωση της οικονοµικής βάσης, την εικόνα σε νοµαρχιακό επίπεδο
δίνει ο επόµενος πίνακας, που παρουσιάζει στοιχεία για την τοµεακή δοµή της απασχόλησης.
Πίνακας 28 Τοµεακή κατανοµή της απασχόλησης, 2001
Απασχολούµενοι

Πρωτογενής

∆ευτερογενής

Τριτογενής %Πρω- %∆ευτογενή τερογενή

%Τριτογενή

%Ανεργ

ΕΛΛΑ∆Α

4.101.717

591.625

891.969

2.401.733

15,2%

23,0%

61,8%

13,2%

ΕΛΛΑ∆Α χωρίς Αττική

2.522.527

570.686

528.974

1.300.695

23,8%

22,0%

54,2%

14,4%

ΧΕ ΘΣΗ

578.999

146.440

123.673

282.530

26,5%

22,4%

51,1%

13,2%

Ηπειρος

114.425

25.348

22.580

60.999

23,3%

20,7%

56,0%

14,8%

Στερεά Ελλάδα

198.114

46.668

49.342

89.476

25,2%

26,6%

48,2%

13,3%

Θεσσαλία

266.460

74.424

51.751

132.055

28,8%

20,0%

51,1%

12,5%

Ν. Αρτης

24.164

7.809

4.437

10.816

33,9%

19,2%

46,9%

13,8%

Ν. Θεσπρωτίας

15.375

4.425

2.895

7.733

29,4%

19,2%

51,4%

13,3%

Ν. Ιωαννίνων

54.496

6.843

11.775

32.662

13,3%

23,0%

63,7%

15,3%

Ν. Πρεβέζης

20.390

6.271

3.473

9.788

32,1%

17,8%

50,1%

15,4%

Ν. Καρδίτσας

41.357

17.516

5.535

17.505

43,2%

13,6%

43,2%

15,7%

106.431

30.798

20.993

52.393

29,6%

20,1%

50,3%

10,8%

Ν. Μαγνησίας

71.495

11.771

16.218

39.043

17,6%

24,2%

58,2%

14,3%

Ν. Τρικάλων

47.177

14.339

9.005

23.114

30,9%

19,4%

49,8%

11,2%

Ν. Βοιωτίας

48.373

12.369

13.506

18.899

27,6%

30,2%

42,2%

13,0%

Ν. Ευβοίας

70.752

11.437

20.707

34.643

17,1%

31,0%

51,9%

14,0%

Ν. Λάρισας

Ν. Ευρυτανίας

6.284

1.846

1.116

2.975

31,1%

18,8%

50,1%

14,5%

Ν. Φθιώτιδας

61.208

19.018

11.431

26.939

33,1%

19,9%

46,9%

12,1%

Ν. Φωκίδας

11.497

1.998

2.582

6.020

18,8%

24,4%

56,8%

16,2%

Τα κελιά που σηµειώνονται µε χρώµα επισηµαίνουν τις περιπτώσεις σχετικά υψηλής συµµετοχής του αντίστοιχου τοµέα στο
νοµό (τα πιο έντονα χρώµατα υποδηλώνουν υψηλότερο ποσοστό)
Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ.

Όπως σε όλες τις περιφέρειες, έτσι και σε όλους τους νοµούς ο τριτογενής συγκεντρώνει
το µεγαλύτερο ποσοστό της απασχόλησης−σχεδόν πάντα κοντά στο, ή άνω του, ½ του
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συνόλου. Η ήδη διαπιστωθείσα τριτογενοποίηση της οικονοµίας της ΧΕ ΘΣΗ διαπιστώνεται έτσι και σε επίπεδο νοµού, δηλ. είναι αρκετά διάχυτη, πλέον. Με δεδοµένο αυτό το
σηµείο, πάντως, διαπιστώνεται ότι σε διάφορους νοµούς υπάρχει σηµαντική συµµετοχή
στην απασχόληση και άλλων τοµέων. Η σχετική σηµασία των τριών τοµέων γίνεται πιο
φανερή αν τα νοµαρχιακά ποσοστά συγκριθούν µε το µό. της χώρας (µε και χωρίς την
Αττική) και της ΧΕ.
Από τους 13 νοµούς, οι 9 έχουν απασχόληση στη γεωργία υψηλότερη της µέσης της ΧΕ
ΘΣΗ. Μόνο σε µια περίπτωση το ποσοστό είναι ανώτερο του µέσου εθνικού (Ν. Ιωαννίνων), ενώ ακόµα και η Βοιωτία, µε την υψηλή παρουσία µεταποίησης που έχει «διαχυθεί» από την Αττική έχει γεωργική απασχόληση άνω του εθνικού µό. Τα χαρακτηριστικά
αυτά δείχνουν ότι µε σχετικούς όρους η γεωργία (πρωτογενής) παραµένει σηµαντικός
τοµέας για την Χωρική Ενότητα ΘΣΗ, και αυτό σηµαίνει ότι οι πιθανές εξελίξεις (κίνδυνοι, αλλά και µερικώς ευκαιρίες) που συνδέονται µε την ΚΑΠ θα είναι σηµαντικές για την
Χωρική Ενότητα ΘΣΗ κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο.
Πιο διαφοροποιηµένη είναι η περίπτωση του δευτερογενούς. Τέσσερις νοµοί (Βοιωτία,
Εύβοια, Φωκίδα, Μαγνησία) έχουν ποσοστό απασχόλησης υψηλότερο του εθνικού µό.
Πρόκειται για φαινόµενα διαφορετικού χαρακτήρα: στις δύο πρώτες περιπτώσεις αντανακλούν τη χωρική διάχυση της µεταποίησης της Αττικής, στη Φωκίδα συνδέονται µε
την επεξεργασία ορυκτού πλούτου, ενώ η Μαγνησία αποτελεί περίπτωση παραδοσιακού κέντρου (που υπέστη πιέσεις αποβιοµηχάνισης κατά την προηγούµενη δεκαετία
αλλά παρουσιάζει ενδείξεις σταθεροποίησης→ανάκαµψης). Σχετικά υψηλό (>του µό. της
Χωρικής Ενότητας ΘΣΗ) είναι και το ποσοστό του Ν. Ιωαννίνων. Οι υπόλοιποι νοµοί−περισσότεροι από τους µισούς−παρουσιάζουν σχετική υστέρηση στο δευτερογενή
(και κυρίως στη µεταποίηση).
Μια πιο αναλυτική από γεωγραφική άποψη εικόνα της χωρικής διαφοροποίησης του
τµήµατος του δευτερογενούς µε το υψηλότερο αναπτυξιακό δυναµικό, της µεταποίησης,
δίνει ο επόµενος χάρτης, που έχει κατασκευαστεί σε επίπεδο ΟΤΑ. Ως δείκτης έχει χρησιµοποιηθεί ο Λόγος Χωροθέτησης (Location Quotient-LQ) της απασχόλησης στον τόπο
κατοικίας.19

19

Τιµές LQ>1 υποδηλώνουν σχετική παρουσία του τοµέα στην τοπική οικονοµική βάση µεγαλύτερη της µέσης
εθνικής, δηλ. εξειδίκευση. (Στοιχεία: ΕΣΥΕ, επεξεργασία ΣΑ)

67

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Ο χάρτης δείχνει µε αρκετή ακρίβεια τις περιοχές συγκέντρωσης της µεταποίησης: ζώνη
Οινόφυτα-Σχηµατάρι-Χαλκίδα (ζώνη "αποκέντρωσης"/εξάπλωσης της βιοµηχανίας της
Αττικής), Ασπρα Σπίτια, ζώνη Βόλου-Λάρισας, ζώνη Ιωαννίνων (στην πραγµατικότητα η
συγκέντρωση είναι ακόµα υψηλότερη˙ η χρήση ως µεταβλητής της απασχόλησης στον
τόπο κατοικίας, αντί της απασχόλησης στον τόπο εργασίας−που δεν καταγράφεται πλέον σε επίπεδο ΟΤΑ από την ΕΣΥΕ) θα τόνιζε ακόµα τις συγκεντρώσεις, και ιδίως αυτή
στη ΝΑ Βοιωτία. Είναι σαφές ότι η χωρική κατανοµή της µεταποίησης πολώνεται, µε
έντονες αιχµές υπονοµαρχιακής κλίµακας, και έντονη αντίθεση µε τον υπόλοιπο χώρο.
Παράλληλα, αναδεικνύεται ένας υπαρκτός, αν και διαφοροποιηµένος εσωτερικά, άξονας ανάπτυξης της µεταποίησης κατά µήκος του ΠΑΘΕ, ενώ είναι σαφής και η απουσία
της µεταποίησης από τις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές.
Επιστρέφοντας στο επίπεδο του νοµού, η εικόνα του τριτογενούς τοµέα είναι σχετικά
διαφοροποιηµένη, αλλά οι αποκλίσεις είναι σαφώς µικρότερες από την περίπτωση του
δευτερογενούς. Τα νοµαρχιακά ποσοστά κυµαίνονται στο επίπεδο 50%±10%. Η διακύµανση δεν µπορεί να ερµηνευθεί µε έναν αποκλειστικά παράγοντα. Η παρουσία µεγάλων πόλεων παίζει αυξητικό ρόλο συχνά αλλά όχι πάντα, ενώ και η ειδίκευση στο δευτερογενή τείνει να συµπαρασύρει και τον τριτογενή. Τέλος, και η τουριστική ειδίκευση
έχει−προφανώς−αυξητική επίδραση. Η πολυπρισµατική αυτή εικόνα αντανακλά τον
πολλαπλό χαρακτήρα του τριτογενούς τοµέα.
Και πάλι παρατίθεται ένας χάρτης µε πιο λεπτοµερειακή γεωγραφική εικόνα για µια κρίσιµη, από άποψη αναπτυξιακών προοπτικών, συνιστώσα του τριτογενούς τοµέα, τον
τουρισµό20.

20

Στοιχεία: ΕΣΥΕ, επεξεργασία ΣΑ.
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Η εικόνα είναι ασφαλώς διαφορετική από αυτή της µεταποίησης, αλλά παρουσιάζει και
ορισµένα κοινά στοιχεία. Είναι σαφές ότι ο τουρισµός συγκεντρώνεται χωρικά αλλά ενώ
οι πολύ υψηλές αιχµές είναι λίγες και διάσπαρτες, υπάρχουν ευρύτερες ζώνες µεσαίας
συγκέντρωσης. Πέραν των νησιών των Σποράδων, µε τη γνωστή ειδίκευση στο παραδοσιακό µοντέλο του ελληνικού τουρισµού (µαζικός τουρισµός θερινής περιόδου), αναδύεται σαφώς µια ορεινή ζώνη στο κέντρο της ΧΕ ΘΣΗ (και στο Πήλιο), που προφανώς
εξειδικεύεται σε ήπιες ή/και νέες µορφές µη (αποκλειστικά) θερινού τουρισµού. Επιπλέον, µεγάλο τµήµα και της µη ορεινής Ηπείρου επίσης εµφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις
τουρισµού. Το κοινό στοιχείο µε το χάρτη της µεταποίησης είναι η χαµηλή παρουσία του
τουρισµού στις πεδινές ζώνες της εντατικής γεωργίας, ενώ µια βασική διαφορά είναι η
έλλειψη εξειδίκευσης κατά µήκος του ΠΑΘΕ.

Λαµβανοµένων υπόψη των αναλύσεων στο παρόν τµήµα αλλά και σε άλλα τµήµατα της
ενότητας 1 του παρόντος, η εικόνα των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στη ΧΕ ΘΣΗ
διαγράφεται συνοπτικά ως εξής:
Στην Ηπειρο, η κύρια υφιστάµενη ανισότητα είναι µεταξύ ορεινού και πεδινού χώρου,
αλλά µε δεδοµένο το γενικά χαµηλό επίπέδο ανάπτυξης της περιφέρειας οι ποσοτικές
διαφορές όσον αφορά ορισµένους δείκτες υφιστάµενης κατάστασης δεν είναι πάντα πολύ µεγάλες. Οι σε εξέλιξη παρεµβάσεις και οι προοπτικές ανάπτυξης της περιφέρειας,
ωστόσο, καλύπτουν µεγάλο τµήµα της: παράκτιος χώρος, ζώνες (κυρίως πεδινές) κατά
µήκος της−µελλοντικής−Ιονίας Οδού, ζώνες (περισσότερο αλλά όχι µόνο ορεινές) κατά
µήκος της υπό κατασκευή Εγνατίας Οδού. Μελλοντικά, έτσι, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει
µια τάση µεγαλύτερης εξίσωσης των αναπτυξιακών δεδοµένων στον ηπειρωτικό χώρο.
Ωστόσο, το ενδεχόµενο διατήρησης προβληµατικών θυλάκων, κυρίως στον ορεινό χώρο, παραµένει.
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Στη Θεσσαλία, υπάρχουν τρεις χωρικές αντιθέσεις: ορεινές-πεδινές ζώνες (µε τις δεύτερες να έχουν επωφεληθεί σαφώς περισσότερο από την «παλαιά» ΚΑΠ»), δυτικήανατολική Θεσσαλία (µε τη δεύτερη να παρουσιάζει δυναµικότερους δείκτες κατάστασης
και τάσεων), αστικός-αγροτικός χώρος. Ενµέρει οι αντιθέσεις αυτές επικαλύπτονται αλληλοενισχυόµενες (πχ. δυτικές ορεινές περιοχές), ενµέρει όµως τέµνονται. Η τελική εικόνα των χωρικών ανισοτήτων είναι έτσι αρκετά σύνθετη. Η προοπτική δηµιουργίας του
Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας παράγει προϋποθέσεις µείωσης µεγάλου µέρους
των ανισοτήτων αυτών, αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει και άλλες υποστηρικτικές δράσεις.
Επιπλέον, υπάρχουν περιοχές σε όλο τον Θεσσαλικό χώρο που παρουσιάζουν δυσµενέστερες αναπτυξιακές προοπτικές.
Στη Στερεά Ελλάδα η κατάσταση µπορεί να περιγραφεί µε όρους «δυϊσµού». Με στατιστικούς όρους, ο δυϊσµός εντοπίζεται µεταξύ Βοιωτίας και λοιπής περιφέρειας, δεδοµένου του πολύ υψηλού ΑΕΠκκ της πρώτης˙ ωστόσο, όπως έχει δειχθεί, πρόκειται σε µεγάλο βαθµό για µια πλασµατική εικόνα. Πιο πραγµατικές χωρικές ανισότητες είναι αυτές
µεταξύ ορεινών (συµπεριλαµβανόµενης και της ειδικής νησιώτικης περιοχής που αντιπροσωπεύει η Εύβοια) και πεδινών ζωνών, που σε µεγάλο βαθµό συµπίπτει και µε την
αντίθεση µεταξύ της ευρύτερης ζώνης κατά µήκος του ΠΑΘΕ και της λοιπής περιφέρειας. Οι κλασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες συγκεντρώνονται στην πρώτη. Ωστόσο,
επισηµαίνονται ότι σε ορισµένες ορεινές περιοχές, ιδίως προς τα δυτικά, έχουν αρχίσει
να εµφανίζονται τάσεις µιας ανάπτυξης άλλου τύπου, βασισµένης στο µη συµβατικό (µη
θαλάσσιο) τουρισµό.
Σε επίπεδο ΧΕ ΘΣΗ, η βασική µακρο-ανισότητα είναι αυτή µεταξύ Στερεάς Ελλάδας
(phasing in) και περιφερειών αµιγούς σύγκλισης. Ωστόσο, πέρα από το ότι η εµφανιζόµενη διαφορά των ΑΕΠκκ υπέρ της Στερεάς Ελλάδας είναι τεχνητά διογκωµένη, η ύπαρξη ακόµα σηµαντικών αναγκών τύπου «σύγκλισης», και οι δυσκολίες που ανακύπτουν από τις επιλεξιµότητες και το χρονοδιάγραµµα (εµπροσθοβαρές) των δράσεων
«phasing in», δηµιουργούν πραγµατικές δυσκολίες ανταπόκρισης στη Στερεά Ελλάδα.
Θα απαιτηθεί έτσι µεγάλη προσπάθεια για να διατηρηθεί πραγµατικά σε υψηλό επίπεδο
το ΑΕΠκκ και γενικότερα η αναπτυξιακή διαδικασία.
Σηµαντικές εµφανίζονται οι ενδο-νοµαρχιακές (και παράλληλα ενδο-περιφερειακές) ανισότητες. Πχ., στην κατά τον δείκτη ΑΕΠκκ "πλούσια" Στερεά Ελλάδα", στα 2/3 των ΟΤΑ
της το µέσο φορολογούµενο οικογενειακό εισόδηµα είναι χαµηλότερο των 900€ µηνιαίως και στο 95% των ΟΤΑ χαµηλότερο των 1.100€ µηνιαίως. Μόνο σε 4 ΟΤΑ ανέρχεται
σε 13.200-15.000€ ετησίως και µόνο σε έναν ξεπερνά τα 25.000€ ετησίως (Πηγή: TAXIS
2003, επεξεργασία OΣΠ Στερεάς). Οι ανισότητες σε αυτό το πιο αναλυτικό επίπεδο
προέρχονται από τη συνάρθρωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων των επιµέρους
περιφερειών. Κυρίως, συγκροτείται µια εσωτερική διαπεριφερειακή ορεινή ζώνη µε αρκετά κοινά προβλήµατα (αλλά και προοπτικές). Βασικό µακρο-στοιχείο είναι, επίσης, ότι
δεν υπάρχει επαρκής διαπεριφερειακή ολοκλήρωση σε επίπεδο ΧΕ. Σε µεγάλο βαθµό
αυτό συνδέεται µε τις δυσκολίες διαπεριφερειακής προσπελασιµότητας (µε προγραµµατιζόµενες σχετικές παρεµβάσεις στη επόµενη περίοδο), αλλά επίσης µια αιτία τους είναι
ότι µέχρι σήµερα δεν είχε υπάρξει µια ενιαία αντιµετώπιση των τριών περιφερειών ως
προγραµµατικής-αναπτυξιακής ενότητας, που θα προωθούσε µια τέτοια ολοκλήρωση.
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1.14 Χωρική διάρθρωση της Χωρικής Ενότητας και των
επιµέρους Περιφερειών
Το παρόν τµήµα αναφέρεται, ειδικότερα, στις αστικές περιοχές, τις ορεινές περιοχές, τις
νησιώτικες περιοχές, και τις αγροτικές περιοχές. Πριν από τη σχετική ανάλυση, παρατίθενται οι βασικοί χάρτες µε το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης που υιοθετούν τα ισχύοντα
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης των τριών
περιφερειών της ΧΕ ΘΣΗ.
Τα πρότυπα αυτά προσδιορίζουν την επιθυµητή διάρθρωση του χώρου κατά τα επόµενα χρόνια. Όπως φαίνεται από τους τρεις χάρτες υπάρχει σηµαντική µεθοδολογική διαφοροποίηση µεταξύ των τριών Περιφερειακών Πλαισίων, που χρησιµοποιούν διαφορετικά «δοµικά» στοιχεία για τη συγκρότηση του προτύπου χωρικής ανάπτυξης, και κινούνται σε διαφορετικό επίπεδο ακρίβειας και λεπτοµέρειας. Παρόλα αυτά, η αναφορά στα
πρότυπα αυτά είναι και χρήσιµη και αναγκαία. Χρήσιµη γιατί προσδιορίζουν, έστω και µε
διαφορετική προσέγγιση, τις υιοθετηµένες από το ελληνικό Κράτος κατευθύνσεις για τα
πεδία αρµοδιότητας των Περιφερειακών Πλαισίων, δηλ. για τα εξής: χωρική διάρθρωση
των βασικών δικτύων και υπηρεσιών διοικητικής, κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής περιφερειακού και διανοµαρχιακού ενδιαφέροντος, διοικητική και οικονοµική ανασυγκρότηση του περιφερειακού χώρου και ιδίως σχετικά µε τη δηµιουργία βιώσιµων διοικητικών
και αναπτυξιακών ενοτήτων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, προγραµµατικά πλαίσια για
τη χωροθέτηση των βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, περιοχές για την εφαρµογή των εξειδικευµένων εργαλείων παρέµβασης του χωροταξικού σχεδιασµού (ΠΟΑΠ∆, ΠΕΧΠ, ΣΟΑΠ). Αναγκαία
γιατί, σύµφωνα µε το Ν. 2742/99, τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελούν τη βάση αναφοράς για το συντονισµό και την εναρµόνιση των επιµέρους πολιτικών, προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων του κράτους,
των δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και
ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου˙ στο αναπτυξιακό πρόγραµµα κάθε περιφέρειας
περιλαµβάνονται κατά προτεραιότητα τα έργα και οι δράσεις που προωθούν την εφαρµογή του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης µε
προοπτική πέντε (5) ετών από την έγκρισή του.
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1.14.1 Αστικές περιοχές
Πριν από την παρουσίαση της διάρθρωσης του αστικού/οικιστικού δικτύου στη ΧΕ ΘΣΗ, είναι
χρήσιµο να γίνει µια αναφορά στη θέση και ένταξή του στο ευρύτερο ευρωπαϊκό σύστηµα των
αστικών κέντρων. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ESPON, το ευρωπαϊκό αστικό σύστηµα ταξινοµήθηκε σε 1.595 Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (Functional Urban Areas –FUAs) σε 29 χώρες,
και στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι ισχυρότερες λειτουργικές αστικές περιοχές (Metropolitan
European Growth Areas−MEGAs) που διακρίθηκαν µε τη σειρά τους σε πέντε περαιτέρω κατηγορίες, ανάλογα µε τη λειτουργική σηµασία τους (παγκόσµια πόλη, ευρωπαϊκή ατµοµηχανή, ισχυρό MEGA, εν δυνάµει MEGA, αδύναµο MEGA).

Από τις ελληνικές πόλεις, µόνο η Αθήνα εντάσσεται σε κάποια κατηγορία MEGA, την τρίτη, που
περιλαµβάνει ανταγωνιστικά αστικά κέντρα που διαθέτουν συχνά µια ισχυρή συγκέντρωση γνώσης, είναι όµως συγκριτικά µε τις ανώτερες κατηγορίες ασθενή, είτε σε όρους πληθυσµιακούς είτε
προσπελασιµότητας. Όπως φαίνεται στο χάρτη, καµία πόλη της ΧΕ ΘΣΗ δεν συµπεριλαµβάνεται
στα MEGA. Η έλλειψη αυτή αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα για µια περιφέρεια ή ευρύτερη ενότητα
χώρου (όπως η ΧΕ ΘΣΗ) που φιλοδοξεί να παίξει έναν ενεργό ρόλο σε ευρωπαϊκό και διεθνές
πλαίσιο.
Στρέφοντας την οπτική γωνία στην εσωτερική οργάνωση της ΧΕ ΘΣΗ, στοιχεία για το ποσοστό
αστικότητας και για την πυκνότητα κατοίκησης στη ΧΕ παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.
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Πίνακας 29 ∆είκτες κατοίκησης και ποσοστό αστικότητας, 2003
Πυκνότητα

ΕΕ25
ΕΛΛΑ∆Α

Πυκνοκατοικηµένες ζώνες (>500
κατ./χλµ2)

Ενδιάµεσες
(100 ως 499
κατ./χλµ2)

Αραιοκατοικηµένες ζώνες (<100
κατ./χλµ2)

% πληθυσµού
αστικών ΟΤΑ
στο σύνολο

118
84

66%

12%

22%

70,7%

Ηπειρος

37

40%

15%

45%

36,3%

Στερεά Ελλάδα

53

54%

16%

30%

58,3%

Θεσσαλία

36

29%

32%

39%

54,9%

ΧΕ ΘΣΗ

42

42%

22%

36%

52,5%

Πηγή: Eurostat και ΕΣΥΕ, επεξεργασίες οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ

Η ΧΕ είναι σαφώς λιγότερο πυκνοκατοικηµένη από τη χώρα και την ΕΕ25, µε τη Στερεά Ελλάδα
να παρουσιάζει υψηλότερο δείκτη (πάντα κάτω από τους δύο προηγούµενες) και τις δύο άλλες
περιφέρειες αισθητά µικρότερο. Η περιφέρεια µε το µεγαλύτερο ποσοστό αραιοκατοικηµένων ζωνών είναι η Ηπειρος. Οσον αφορά το ποσοστό αστικότητας, επίσης παρατηρείται σαφώς µικρότερος δείκτης από τον εθνικό, κάτι αναµενόµενο λόγω της παρουσίας της Αθήνας. Στο εσωτερικό
της ΧΕ, τη µεγαλύτερη αστικοποίηση παρουσιάζει η Θεσσαλία, σε µικρή απόσταση ακολουθεί η
Στερεά Ελλάδα, και σε αρκετά µεγαλύτερη η Ηπειρος.
Το αστικό σύστηµά της ΧΕ, συµπεριλαµβανόµενων και ορισµένων σχετικά µεγάλων οικισµών
που δεν αποτελούν πόλεις βάσει του ορισµού της ΕΣΥΕ, παρουσιάζονται στο επόµενο διάγραµµα. Συµπεριλαµβάνονται, έτσι, τα αστικά/οικιστικά κέντρα 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου. Το διάγραµµα
κατασκευάστηκε µε βάση τις αντίστοιχες επιλογές των τριών Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Συµπεριλαµβάνεται επίσης πληροφορίας σχετικά µε το
βαθµό ύπαρξης πολεοδοµικού σχεδιασµού (επιπέδου ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και επιπέδου Ρυθµιστικού
Σχεδίου-ΡΣ).
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ο

1 επίπεδο

ο

2 επίπεδο

Ιωάννινα } ¡} Πρέβεζα }¡
Ηγουµενίτσα }¡
Άρτα }¡

Λάρισα } }

Βόλος-Ν.Ιωνία } }

Καρδίτσα }

Τρίκαλα 

Λαµία }

Θήβα }
Λιβαδειά }
Ορχοµενός 
Αµφισσα }
Ιτέα }
∆ελφοί }
Καρπενήσι }
Μέγα Χωρίο 
Χαλκίδα 
Αλιβέρι 
Κύµη }

ο

3 επίπεδο
Μέτσοβο }
Κόνιτσα }¡
Πράµαντα (δίπολο µε Άγναντα)
Φιλιππιάδα }
Καναλλάκι-Πάργα } (δίπολο)
Παραµυθιά 
Φιλιάτες 
Άγναντα 
Φάρσαλα
Αγιά }
Ελασσόνα }
Τύρναβος
Γόννοι-Πυργετός }
Βελεστίνο }
Αλµυρός-Ευξεινούπολη }
Ζαγορά-Αργαλαστή } (ΣΧΟΟΑΠ)
Σκόπελος }-Σκιάθος }
Παλαµάς
Μουζάκι }
Σοφάδες }
Καλαµπάκα
Φαρκαδών }
Πύλη }
Μακρακώµη-Σπερχειάδα 
(∆οµοκός-)Οµβριακή-Ν. Μοναστήρι 
Ιστιαία
Ωραιοί 
Λουτρά Αιδηψού 
Καµένα Βούρλα-Αγ. Κωνσταντίνος 
Αταλάντη-Λιβανάτες }
Αµφίκλεια-Ελάτεια-Τιθορέα 
∆οµοκός-Αντίκυρα }
Λιδωρίκι-Γαλαξείδι-Ερατεινή 

Λίµνη-Μαντούδι 
Ψαχνά 
Κάρυστος 
Σκύρος }

 Ελλειψη θεσµοθετηµένου ΓΠΣ (Ν.1337/83) και µη εκπόνηση ΓΠΣ του Ν. 2508/97
¡ Θεσµοθετηµένο ΓΠΣ (Ν 1337/83)
} Υπό εκπόνηση ΓΠΣ του Ν. 2508/97
 Υπαρξη θεσµοθετηµένου ΓΠΣ (Ν. 1337/83), µη εκπόνηση νέου ΓΠΣ του Ν. 2508/97

} Υπό εκπόνηση ΡΣ

Πηγή: ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, και επεξεργασία από οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ

Η ΧΕ ΘΣΗ περιλαµβάνει τρία κέντρα 1ου επιπέδου, 12 κέντρα 2ου επιπέδου, και 37 κέντρα 3ου
επιπέδου.
Ένα ιδιάζον δοµικό χαρακτηριστικό του αστικού δικτύου της ΧΕ ΘΣΗ είναι ότι ένα τµήµα του (όπως και ένα τµήµα της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει η ΧΕ) εντάσσονται λειτουργικά στη
µητροπολιτική περιφέρεια της Αθήνας (ΜΠΑ)21. Η ΜΠΑ εκτείνεται µέχρι τη Χαλκίδα, τη Θήβα και
τη Λιβαδειά. Σηµειώνεται, επίσης, ότι µια γενικευµένη τάση του ελληνικού αστικού συστήµατος
είναι η διόγκωση και δικτύωση των αστικών κέντρων και η διάχυση της αστικής ανάπτυξης κατά

21

Αναφορά στις ευρύτερες αναπτυξιακές συνέπειες του φαινοµένου αυτού έχει γίνει στο τµήµα «Αναπτυξιακές εξελίξεις
της ΧΕ ΘΣΗ».
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µήκος των µεγάλων χερσαίων, οδικών κυρίως, αξόνων. Προς το παρόν αυτό, όσον αφορά τη ΧΕ
ΘΣΗ, αφορά τον ΠΑΘΕ (που σε γενικές γραµµές συµπίπτει χωρικά και µε το κύριο εθνικό αναπτυξιακό άξονα “S”), αλλά στο µέτρο που αναµένεται κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο
να υπάρξουν στη ΧΕ και νέοι µεγάλοι οδικοί άξονες, η τάση αυτή µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και πόλεων που σήµερα είναι έκκεντρες ως προς τον ΠΑΘΕ. Σήµερα, πάντως, από τις πόλεις της ΧΕ αυτές που εκτιµάται ότι έχουν το µεγαλύτερο δυναµισµό είναι η Λάρισα και ο Βόλος
που παίζουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία µετατροπής του ελληνικού αστικού συστήµατος από
µονο/διπολικό σε σχετικά ολιγοπολικό.
Σε περιφερειακό επίπεδο, το αστικό δίκτυο της Ηπείρου, µε κύριο πόλο ανάπτυξης τα Ιωάννινα
και δευτερεύοντες τις πόλεις της Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουµενίτσας, παρουσιάζει σήµερα περιορισµένο διαπεριφερειακό ρόλο και εµβέλεια λόγω περιορισµένων διασυνδέσεων µε βασικά µεταφορικά δίκτυα και τεχνολογικές εξελίξεις. Χαρακτηριστικό της σηµερινής διάρθρωσης του οικιστικού δικτύου είναι, παράλληλα, η απουσία δυναµικών µεσαίων-ηµιαστικών κέντρων (κέντρων 3ου
επιπέδου) που να είναι ικανά να λειτουργήσουν ως δυναµικοί πόλοι ανάπτυξης, και η ταυτόχρονη
κυριαρχία µικρών αγροτικών οικισµών. Οι εξελίξεις στις µεταφορές όµως θα αλλάξουν µερικώς τα
δεδοµένα, όσον αφορά τουλάχιστον το ανώτερο επίπεδο του δικτύου, και αναµένεται ότι τα Ιωάννινα θα παίξουν κεντρικό ρόλο στην περιφέρεια αλλά και διακρατικά (Αλβανία) όσον αφορά τις
δραστηριότητες «γνώσης», ενώ η Ηγουµενίτσα θα ενισχύσει το ρόλο της ως δυτικής εθνικής→διεθνούς πύλης.
Στη Θεσσαλία, η ύπαρξη σηµαντικών αστικών συγκεντρώσεων (Λάρισα και Βόλος) είναι ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα. Σηµαντικό στοιχείο, επίσης, του περιφερειακού αστικού συστήµατος της περιφέρειας αποτελεί η κεντροβαρής και ισόρροπη θέση των πόλεων και των αστικών
κέντρων τόσο σε επίπεδο περιφέρειας (στις δύο προηγούµενες προστίθενται η Καρδίτσα και τα
Τρίκαλα, καθώς και ορισµένα κέντρα 3ου επιπέδου), όσο και ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης
στα µεγάλα δίκτυα µεταφορών. Κύριες προοπτικές είναι η δικτύωση και συνεργασία των αστικών
κέντρων (µε τη µορφή πχ. των διπόλων), η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, η
κίνηση προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης, και η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου.
Στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, η απουσία µεγάλου αστικού κέντρου αποτελεί ανταγωνιστικό µειονέκτηµα. Πάντως, παρά την «αδύναµη» κρίσιµη µάζα τους, οι πόλεις και οι µεγάλοι οικισµοί της περιφέρειας Ελλάδας τροφοδοτούν στο µεγαλύτερο µέρος τον περιφερειακό χώρο µε
αστικές δοµές: εξαίρεση αποτελούν οι εξαιρετικά ορεινές περιοχές χωρίς αστικές δραστηριότητες.
Οι πόλεις µε κυρίαρχο κινητήριο ρόλο είναι η Λαµία και η Χαλκίδα, περιφερειακοί κόµβοι, η Θήβα,
η Λιβαδειά και η Άµφισσα - Ιτέα, κόµβοι στην αστική περιοχή τους, και µε ειδικό ρόλο το Καρπενήσι (αναδυόµενος πόλος) και ορισµένες µικρότερες νησιώτικες/παραλιακές πόλεις.
Συνοψίζοντας, σε επίπεδο οικιστικού δικτύου και ευρύτερου ρόλο των αστικών κέντρων, οι βασικές ανάγκες είναι η ενίσχυση της συνοχής-δικτύωσης µεταξύ των κέντρων, η βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων ως τόπου χωροθέτησης δραστηριοτήτων (ιδίως νέων και καινοτοµικών),
και η βελτίωση της σχέσης πόλης-υπαίθρου (ζήτηµα στο οποίο σηµαντικό ρόλο καλούνται να
παίξουν και τα σχετικά µικρότερα οικιστικά κέντρα µε αγροτικές ενδοχώρες).
Παράλληλα, ιδιαίτερη σηµασία έχει η εσωτερική οργάνωση των πόλεων και γενικότερα του οικιστικού χώρου. Βασικά προβλήµατα, που απαντώνται τηρουµένων των αναλογιών και στις τρεις
περιφέρειες−στα µεγαλύτερα κέντρα αλλά, και σε άλλες τις βαθµίδες του οικιστικού δικτύου−είναι
τα αυξανόµενα προβλήµατα κυκλοφορίας και, ενδεχοµένως ακόµα περισσότερο, στάθµευσης, τα
ειδικά αστικά περιβαλλοντικά προβλήµατα (αυξανόµενη ρύπανση του αέρα και µεγάλη ηχορρύπανση, ιδίως στις τουριστικές περιοχές), η αλλοίωση των ιστορικών κέντρων και η, γενικά, συνήθως χαµηλή αρχιτεκτονική ποιότητα των νεώτερων κτισµάτων, τα χαµηλά ποσοστά ελεύθερων
χώρων, χώρων πρασίνου και περιαστικού χώρου, αλλά και η όχι ικανοποιητική διαχείριση του
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δηµόσιου χώρου, ενίοτε ο κοινωνικός αστικός διαχωρισµός, και η µη επαρκής αξιοποίηση των
έγγειων περιουσιακών πόρων των δήµων.

1.14.2 Ορεινές περιοχές
Στις ορεινές περιοχές κατοικεί το 14,8% του πληθυσµού της ΧΕ ΘΣΗ. Αν περιφέρεια τα ποσοστά
κυµαίνονται ως εξής: Ηπειρος: 24,1%, Στερεά Ελλάδα: 14,1% και Θεσσαλία: 11,1%. Όπως προκύπτει από ορισµένες αναλύσεις που έχουν προηγηθεί, ο ορεινός χώρος υφίσταται πολλαπλές
πιέσεις, που συχνά καταλήγουν σε έξοδο του πληθυσµού, αν και κατά τόπους έχουν αρχίσει να
υπάρχουν αντισταθµιστικές τάσεις, λόγω αφενός της σταδιακής ανάπτυξης του ορεινού τουρισµού, και αφετέρου µιας τάσης δηµιουργίας δεύτερης κατοικίας σε ορεινές περιοχές (που συχνά
αλλά όχι πάντα αφορά είτε κατοίκους άλλων περιοχών καταγόµενων από τις ορεινές ζώνες).
Ειδικότερα στην Ηπειρο, η εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών κατά τα τελευταία 20 έτη είναι κατά τόπους έντονη. Εκτιµάται ωστόσο ότι ένα υποσύνολο του ορεινού χώρου της περιφέρειας (ζώνη που εκτείνεται αφενός κατά µήκος του ανατολικού ορίου της Ηπείρου, στους Ν. Ιωαννίνων−Ζαγόρι, Μέτσοβο, περιοχή Κόνιτσας, Βόρεια Τζουµέρκα−και Άρτας−κεντρικά και νότια Τζουµέρκα−και αφετέρου κατά µήκος των συνόρων µε την Αλβανία−περιοχή Φιλιατών, Πωγωνοχώρια, Μαστοροχώρια, Μουργκάνα˙ στις περιοχές αυτές πρέπει να προστεθούν «θύλακες» και σε
άλλους νοµούς−περιοχή Λίµνης Ζηρού και Λίµνης Πουρναρίου, στενά Αχέροντα-Σούλι, περιοχή
Παραµυθιάς), υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης (που σε κάποιο
βαθµό έχουν ήδη εκδηλωθεί) βάσει των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (φυσικού κάλλους και πολιτιστικής κληρονοµιάς). Σε µια ευρύτερη ορεινών και ηµιορεινών περιοχών, ωστόσο, που είναι
πιο εκτεταµένη, οι βασικές δυνατότητες ανάπτυξης βρίσκονται στην κτηνοτροφία, και η στήριξη
αυτών των δυνατοτήτων προϋποθέτει κατάλληλα έργα, τόσο παραγωγικής υποδοµής όσο και
βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
Ο θεσσαλικός ορεινός χώρος περιλαµβάνει τρεις επιµέρους ζώνες: Ενότητα ΚίσαβουΜαυροβουνίου-Πηλίου στα Ανατολικά, Ενότητα Πίνδου στα ∆υτικά, και Ενότητα Ολύµπου-Χάσια
και Αντιχάσια στα βόρεια-βορειοανατολικά. Στη Θεσσαλία, υπάρχουν επίσης τάσεις απογύµνωσης του ορεινού χώρου από τον πληθυσµό, καθώς και από τις παραδοσιακές βιοτεχνικές δραστηριότητες, ενώ γενικά χαµηλό είναι και το επίπεδο των υποδοµών. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο,
εµφανίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, διαδικασίες οικολογικής υποβάθµισης, ενώ η τάση για µείωση του πληθυσµού συνοδεύεται από το έντονο φαινόµενο της γήρανσης και της εγκατάλειψης
των δραστηριοτήτων, προκαλώντας έντονες περιφερειακές και χωροταξικές ανισότητες. Μεγαλύτερα είναι τα προβλήµατα στη δυτική ορεινή ζώνη, όπου προστίθεται και το πρόβληµα της γενικότερης µειωµένης υπερτοπικής προσπελασιµότητας. Από την άλλη πλευρά, µια πρόσφατη τάση
“αναγέννησης” ορισµένων ορεινών περιοχών (Πήλιο, αλλά και θύλακες στη δυτική Θεσσαλία)
προσδιορίζεται από τις τάσεις για αλλαγή στη χρήση του ορεινού χώρου από παραγωγικό σε καταναλωτικό, την ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ καταγόµενων και τοπικής κοινωνίας σ’ επίπεδο
οικισµού, (β’ κατοικία και εποχιακή διαµονή στον οικισµό καταγωγής), και το γεγονός ότι η µεγάλη
πλειονότητα του ορεινού πληθυσµού οργανωµένη σε κοινότητες έχει ως κέντρο διαµονής και
δραστηριοποίησης τα πεδινά αστικά και αγροτικά κέντρα.
Στη Στερεά Ελλάδα, στο ∆υτικό ορεινό τµήµα της περιφέρειας η έλλειψη µεταφορικών και τεχνολογικών υποδοµών προκαλεί υστέρηση σε σχέση µε το «αναπτυξιακό κέντρο» της Περιφέρειας
που αναπτύσσεται κυρίως στο γύρο από τον ΠΑΘΕ, νοτιότερο τµήµα της Περιφέρειας. Με όρους
µόνιµου πληθυσµού διαπιστώνεται στις ζώνες αυτές πληθυσµιακή µείωση. Ωστόσο, έχουν αρχίσει να υπάρχουν τάσεις ανάπτυξης νέων µορφών τουρισµού, προσαρµοσµένων στα δεδοµένα
του ορεινού χώρου, καθώς και παραθερισµού.
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1.14.3 Νησιώτικες περιοχές
Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, ο νησιώτικος χώρος της ΧΕ ΘΣΗ είναι ποσοτικά περιορισµένος, αν
εξαιρεθεί από το χαρακτηρισµό αυτό η Εύβοια. Η Εύβοια µε πληθυσµό περίπου 203.000 κατοίκους και έκταση περίπου 4.000 Km2 είναι το δεύτερο µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Λόγω µεγέθους αλλά µικρής απόστασης από την ηπειρωτική χώρα, η Εύβοια δεν είναι τυπικό ελληνικό νησί.
Σηµειώνεται, πάντως, ότι η Εύβοια υφίσταται ειδικές πιέσεις−στην απασχόληση, ως προς τις ενδονοµαρχιακές ανισότητες...—που αν και δεν είναι οι τυπικές του ελληνικού νησιώτικου χώρου
ενµέρει επηρεάζονται αρνητικά από τον έστω και ιδιόµορφο νησιώτικο χαρακτήρα. Η µειωµένη
προσπελασιµότητα αποτελεί, στο πλαίσιο αυτό, επίσης σηµαντικό παράγοντα. Παρά το γεγονός
ότι συνδέεται µέσω γέφυρας µε την ηπειρωτική Ελλάδα, µεγάλο τµήµα της διαθέτει ιδιαίτερα δύσκολη προσβασιµότητα. Η δυσκολία αυτή οφείλεται στο επίµηκες σχήµα του νησιού και στο έντονα λοφώδες ανάγλυφο που καθιστά δύσκολη την πρόσβαση στο Βόρειο και Νότιο άκρο του Νησιού. Αποτέλεσµα των δυσκολιών αυτών είναι η συγκέντρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων
κυρίως γύρω από την περιοχή της Χαλκίδας, σε βαθµό που να δηµιουργείται έντονη αστική διάχυση στο κέντρο του ∆υτικού άξονα του νησιού (από Ψαχνά ως Αλιβέρι) και µε αποτέλεσµα την
ύπαρξη προβληµάτων ρύθµισης των χρήσεων γης, περιβαλλοντικής φόρτισης, κατακερµατισµού
του τοπίου της υπαίθρου, µειωµένη ποιότητα του τουριστικού προϊόντος κ.α.. Ταυτόχρονα, στο
Βόρειο, Ανατολικό και Νότιο τµήµα του νησιού εντοπίζονται σηµαντικοί θύλακες καθυστέρησης µε
χαρακτηριστικά όπως το µειωµένο εισόδηµα, η υψηλή ανεργία, και η καθολική εξάρτηση της τοπικής οικονοµίας από φθίνοντα πρωτογενή τοµέα.
Ο κυρίως νησιώτικος χώρος της ΧΕ (χωρίς την Εύβοια) αποτελείται από τις Σποράδες (Θεσσαλία
και Στερεά Ελλάδα) και συγκεντρώνει το 1% του πληθυσµού της ΧΕ. Αντιστοιχούν σε µικρό µέρος
της έκτασης και του πληθυσµού των δύο περιφερειών, αλλά το ειδικό τους βάρος, µε αιχµή τον
τουρισµό, είναι σαφώς σηµαντικότερο, µε κύριο χαρακτηριστικό τον εποχικό καλοκαιρινό (και λιγότερο το συνεδριακό και πολιτιστικό) τουρισµό (µαζικός στη Σκιάθο, µέτριας µαζικότητας στη
Σκόπελο, ήπιος στην Αλόννησο). Υπάρχουν επίσης αξιόλογες παραδοσιακές παραγωγικές δυνατότητες, κυρίως στους τοµείς της γεωργίας και της αλιείας. Ωστόσο, στο εσωτερικό αυτού του νησιώτικου συµπλέγµατος εµφανίζονται προβλήµατα τόσο ως προς το περιβάλλον, όσο και ως
προς την ενίσχυση ή και την απόδοση µιας πιο αειφορικής τουριστικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η προστιθέµενη αξία του τουριστικού τοµέα χαρακτηρίζεται από στασιµότητα και τίθενται
ζητήµατα ως προς τη διάρκεια (αειφορία) των δραστηριοτήτων του. Η προσφορά ενός διαφοροποιηµένου τύπου τουρισµού τόσο στο σύνολο του νησιώτικου συµπλέγµατος, όσο και του καθενός από τα τρία νησιά τίθεται αναγκαστικά προς διερεύνηση. Παράλληλα, τα νησιά της ΧΕ αντιµετωπίζουν τα βασικά προβλήµατα που συνεπάγεται η νησιωτικότητά τους: προβλήµατα προσπελασιµότητας, ειδικά κατά τους µήνες µε µειωµένη τουριστική κίνηση (π.χ. από Οκτώβριο µέχρι
Απρίλιο), πολύ περιορισµένες δυνατότητες ανάπτυξης της µεταποίησης και της γεωργίας καθώς
και προβλήµατα στην αλιεία που συνδέονται µε τη µείωση των αλιευµάτων, την έλλειψη σύγχρονων µέσων αλιείας αλλά και τη γήρανση του πληθυσµού των αλιέων.

1.14.4 Παράκτιος χώρος
Η ΧΕ ΘΣΗ διαθέτει εκτεταµένο παράκτιο χώρο.
Ο παράκτιος χώρος της Θεσσαλίας εντοπίζεται στους νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας και συνιστά
µια διακριτή χωρική ενότητα µε κοινά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, αναπτυξιακή προοπτική, αλλά
και προβλήµατα. Τα τελευταία χρόνια εµφανίζει µια έντονη ανάπτυξη (ειδικά στο Ν. Λάρισας),
εξελισσόµενος σε σηµαντικό πόρο για το θερινό τουρισµό αλλά και σε σηµαντικό τόπο για τη δηµιουργία δεύτερης κατοικίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των αναγκών για σύγχρονες
υποδοµές (πχ. µεταφορικές, περιβαλλοντικές, υγείας), αλλά και για αποτελεσµατικότερο χωροτα-

81

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

ξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, ώστε η ανάπτυξή του να συνεκτιµά τη φέρουσα ικανότητά του,
να αποφευχθεί η άναρχη δόµηση και η αλλοίωση του τοπίου, να υπάρξει αειφορική διαχείριση
και να αντιµετωπισθούν τυχόν κίνδυνοι από διαβρώσεις, θαλάσσια ρύπανση κα. Οι περισσότερες
ακτές της Θεσσαλίας υφίστανται κινδύνους από αστικά λύµατα, λύµατα σκαφών, λύµατα ελαιοτριβείων, διαβρώσεις, έντονη οικιστική και τουριστική πίεση κ.α., ενώ συχνά εµφανίζονται και έντονα προβλήµατα αισθητικής ρύπανσης λόγω της άναρχης δόµησης και της έλλειψης χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων και αναπλάσεων.
Στη Ηπειρο, η παράκτια ζώνη χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση τουριστικής ανάπτυξης, θαλάσσιων µεταφορών και ανάπτυξης της αλιείας. Παρατηρούνται σηµαντικές αναπτυξιακές παρεµβάσεις στη ζώνη αυτή είναι, που αφενός αυξάνουν τις δυνατότητες των δύο µεγάλων αστικών
κέντρων (Ηγουµενίτσα, Πρέβεζα) µε την κατασκευή λιµενικών έργων (Ηγουµενίτσα), αεροδροµίων (βελτίωση Ακτίου) και οδικών συνδέσεων (Εγνατία, σήραγγα Ακτίου) και αφετέρου δηµιουργούν υποδοµές µαζικού (ΠΟΤΑ) ή εναλλακτικού τουρισµού µε διαρθρωτικά αναπτυξιακά αποτελέσµατα κύρια για το βόρειο και κεντρικό τµήµα της ζώνης. Ο παράκτιος χώρος υφίσταται, ωστόσο, τα συνήθη προβλήµατα που παρατηρούνται στις αναπτυσσόµενες, ιδίως µέσω τουρισµού,
παραλιακές ζώνες της χώρας: πιέσεις στις χρήσεις γης, άναρχη δόµηση, περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Στη Στερεά Ελλάδα η παράκτια ζώνη χαρακτηρίζεται από λιγότερο τυπικό µοντέλο ανάπτυξης:
µικρή συγκριτικά παρουσία τουρισµού, κατά τόπους παρουσία µεγάλης µεταποίησης, και επίσης
κατά τόπους παλαιότερη ή αναδυόµενη τάση ανάπτυξης δεύτερης κατοικίας. Οι πιέσεις στις χρήσεις γης είναι οι συνήθεις στις περιοχές τουρισµού ή παραθερισµού, ενώ στις περιοχές µεγάλης
µεταποίησης υπάρχουν αυξηµένα προβλήµατα ρύπανσης.
Ενιαίο χαρακτηριστικό στο σύνολο των παράκτιων περιοχών της ΧΕ είναι, εξάλλου, οι σηµαντικές
και εντεινόµενες τάσεις αλλοίωσης του τοπίου, λόγω της αυξανόµενης διάσπαρτης δόµησης και,
σε µικρότερο βαθµό, της επέκτασης των οικισµών κατά µήκος των ακτών.

1.14.5 Αγροτικές περιοχές
Οι αγροτικές περιοχές στη ΧΕ διακρίνονται σε πεδινές και ορεινές-ηµιορεινές. Τα δύο αυτά είδη
των περιοχών παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τα ανθρωπογεωγραφικά και
οικονοµικά χαρακτηριστικά τους.
Για τις διάφορες, ισχύουν σε γενικές γραµµές όσα έχουν ήδη αναφερθεί για τον ορεινό χώρο.
Πρέπει ωστόσο να προστεθεί ότι οι ορεινές αγροτικές περιοχές επωφελήθηκαν πολύ λιγότερο
από την παλαιά Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) από ότι οι πεδινές. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι
διαπεριφερειακό, αλλά αφορά συγκριτικά περισσότερο τις περιφέρειες µε µικρότερα ποσοστά
πεδινών εκτάσεων (και κυρίως την Ηπειρο).
Στις πεδινές περιοχές παρά το γεγονός ότι εµφανίζεται σηµαντική έλλειψη κοινωνικών υποδοµών
και την παρουσία σχετικά χαµηλού κοινωνικού κεφαλαίου (χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, δυσµενή
δηµογραφική σύνθεση) εµφανίζεται το δυναµικό τµήµα της γεωργίας, τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα Στις περιοχές αυτές λόγοι όπως επενδύσεις σε εγγειοβελτιωτικά έργα, ανάπτυξη σηµαντικού
µεταποιητικού τοµέας, ύπαρξη υποδοµών µεταφοράς και άµεση σύνδεση µε την αγορά της Αθήνας, και βέβαια η παλαιά ΚΑΠ, οδήγησαν σε βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, ιδίως όσον αφορά τις ιδιωτικές παραµέτρους του−αλλά όχι, σε ανάλογο βαθµό, όσον αφορά τις συλλογικές υποδοµές και το δηµόσιο χώρο.
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η πρόσφατη (και ουσιαστικά σε εξέλιξη, όσον αφορά τις
επιπτώσεις της) µεταρρύθµιση της ΚΑΠ εισήγαγε µεγάλες αλλαγές, οι οποίες αναµένεται ότι θα
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονοµία του συνόλου της αγροτικής παραγωγής. Οι επιπτώ-
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σεις−διαπεριφερειακές αλλά, προφανώς, µε µεγαλύτερη στις περιφέρειες και περιοχές που επωφελήθηκαν περισσότερο από την «παλαιά» ΚΑΠ−θα είναι ενδεχοµένως σοβαρότερες σε παραδοσιακούς παραγωγικούς κλάδους, αλλά και σε συστήµατα παραγωγής, στις χρήσεις γης, στην
απασχόληση και γενικότερα στις ευρύτερες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της υπαίθρου.
Είναι δεδοµένο ότι ορισµένες εκτατικές αλλά και άλλες καλλιέργειες (πχ. αµπελοκαλλιέργεια) θα
αντιµετωπίσουν πιέσεις, ενώ γενική θα είναι η πίεση στη γεωργία «παραδοσιακής νοοτροπίας».
Η νέα ΚΑΠ δηµιουργεί ωστόσο και ευκαιρίες, τόσο για τον ίδιο τον τοµέα (εφόσον στραφεί σε
προϊόντα ποιότητας, οργανικά κλπ.) αλλά και για το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, τίθεται θέµα
και αναδιάρθρωσης αρκετών καλλιεργειών, και αλλαγής του µοντέλου ανάπτυξης της γεωργίας,
µε προσαρµογή στην αγορά. Οσο και επιτυχηµένες να είναι, ωστόσο, τέτοιες κινήσεις, θα απαιτηθούν και µέτρα αντιµετώπισης συγκεκριµένων παρενεργειών (ιδίως στα πιο γηρασµένα τµήµατα
του γεωργικού πληθυσµού, καθώς και ως προς την τάση εγκατάλειψης γεωργικής γης που θα
οδηγήσει σε προβλήµατα περιβάλλοντος και τοπίου).
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1.15 Συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ και ΠΕΠ
του ΚΠΣ 2000-2008 και άλλων αναπτυξιακών παρεµβάσεων
στην Χωρική Ενότητα
Το τµήµα αυτό παρουσιάζεται ανά επιµέρους περιφέρεια της ΧΕ, δεδοµένου ότι τα ΠΕΠ της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 /08 τοποθετούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

1.15.1 Θεσσαλία
Το συνολικό ύψος των διατιθέµενων Κοινοτικών πόρων είναι, σε σχέση µε τους εθνικούς και περιφερειακούς πόρους, αλλά και τους αναγκαίους για την αναπτυξιακή απογείωση της Θεσσαλίας,
πολύ περιορισµένο. Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα διαθέσιµα στοιχεία για τις παρεµβάσεις άλλων προγραµµάτων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου στη Θεσσαλία.
ΕΠ Τίτλος
ΕΠ Περιβάλλον
ΕΠ ΟΑΛΑΑ
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα
ΕΠ ΚτΠ
ΕΠ Ανθρώπινοι Πόροι
ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη
Χωρική Συνεργασία
Σύνολο

ΠΥ ∆ηµόσιας ∆απάνης
Ευρώ
350.000.000
1.250.000.000
190.000.000
630.000.000
850.000.000
650.000.000
5.500.000
3.925.500.000

Πηγή: ΕΥ∆ΕΠ Θεσσαλίας

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
/ΜΕΤΡΟ
ΑΞΟΝΑΣ 1
ΑΞΟΝΑΣ 2
ΑΞΟΝΑΣ 3
ΑΞΟΝΑΣ 4
ΑΞΟΝΑΣ 5
ΑΞΟΝΑΣ 6

Ενίσχυση παραγωγικού περιβάλλοντος
Ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου
Ποιότητα ζωής
Αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της περιφέρειας και ανάδειξη της σε «κόµβο δικτύων»
Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων
Τεχνική βοήθεια

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1
890.690.155,00 €
115.044.086,00 €
308.199.468,00 €
174.342.798,00 €
234.106.215,00 €

∆ηµόσια ∆απάνη
2
746.196.042,00 €
49.311.520,00 €
244.672.468,00 €
171.132.798,00 €
222.081.668,00 €

44.650.456,00 €
14.347.132,00 €

44.650.456,00 €
14.347.132,00 €

∆εδοµένου ότι η συνολική ∆∆ του ΠΕΠ ανέρχεται σε 746.196.042 ευρώ, οι ήδη ενταγµένες σε
άλλα προγράµµατα της τρέχουσας περιόδου παρεµβάσεις (χωρίς να συνυπολογίζεται το Ταµείο
Συνοχής) υπερδιπλασιάζουν την προβλεπόµενη να διατεθεί ∆ηµόσια ∆απάνη. Λαµβανοµένου
υπόψη ότι θα υπάρξουν κατά τεκµήριο εντάξεις και άλλων παρεµβάσεων, το αθροιστικό ύψος της
∆ηµόσιας ∆απάνης θα µπορούσε να φθάσει (ενδεικτικά) τα 4,5 δισ. ευρώ, ή και παραπάνω.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για το διάστηµα του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) η µέση ετήσια συνολική δηµόσια δαπάνη του Γ’ ΚΠΣ κυµαίνεται περί το 5 % του Θεσσαλικού ΑΕΠ.
Κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις για επενδυτικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δαπάνες αυτή της
τάξης είναι µεν σηµαντικές, αλλά όχι ικανές να άρουν τα µειονεκτήµατα των φτωχών περιοχών και
να θέσουν την περιφερειακή τους οικονοµία σε τροχιά αυτοτροφοδοτούµενης ανάπτυξης. Επίσης,
συγκριτικά µεγάλο µέρος των πόρων δεν διατίθεται για την άµεση ενίσχυση της παραγωγής και
της επιχειρηµατικότητας, αλλά των υποδοµών σε φυσικό κεφάλαιο, δηλαδή, κυρίως, σε έναν παραγωγικό συντελεστή µε έµµεση συµβολή στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Η σχετική
έρευνα έχει δείξει ότι οι υποδοµές δεν ενισχύουν πάντοτε την παραγωγικότητα, ειδικά όταν είναι
αποσπασµατικές και διάσπαρτες σε πολλά µικρά έργα. Για παράδειγµα, για τον Άξονα ενίσχυση
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του παραγωγικού περιβάλλοντος το ΠΕΠ Θεσσαλίας (Γ’ ΚΠΣ) διαθέτει το 6,7% της ∆ηµόσιας
∆απάνης, ενώ οι δράσεις του ΕΚΤ το 7,45%. Προβλήµατα υπήρξαν και σε άλλους σηµαντικούς
τοµείς όπως η αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι καινοτόµες δράσεις των επιχειρήσεων και οι τουριστικές επενδύσεις. Σύµφωνα µε υπολογισµούς της Επιτροπής, η χώρα µας διαθέτει το µικρότερο ποσοστό (περίπου 40%) για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της
Λισσαβόνας. Στην περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας η Έκθεση Αξιολόγησης αναφέρει πως
η συµβολή του ΠΕΠ στους δείκτες της Λισσαβόνας είναι µεν υπαρκτή αλλά περιορισµένη. Η οικονοµική ανάπτυξη όµως προϋποθέτει την ταυτόχρονη και ισόρροπη ανάδειξη όλων των παραγωγικών συντελεστών. Πέραν τούτου, όπως δείχνει η ελληνική και, ειδικότερα, η Θεσσαλική εµπειρία, υπάρχουν και τρία ακόµη προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση των πόρων.
Πρώτον, σηµαντικό µέρος των επενδυτικών δαπανών έχει χαµηλό περιφερειακό πολλαπλασιαστή (γύρω στο 0,75), επειδή και σηµαντικό µέρος των επενδυτικών δαπανών διοχετεύεται στην
εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών («διαρροή»), δηλαδή στην τόνωση της ζήτησης άλλων ελληνικών περιφερειών ή άλλων εταίρων χωρών. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Ελλάδος το ποσοστό των Κοινοτικών πόρων που επιστρέφει στην Ευρώπη για εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
βρίσκεται πάνω από το 40%.
∆εύτερον, και στην περίπτωση της Θεσσαλίας υπάρχει συχνά µεγάλη διασπορά µικρών έργων,
δηλαδή µειωµένη συγκέντρωση των πόρων, παρά τον επαρκή επιχειρησιακό, χωρικό και θεµατικό σχεδιασµό του ΠΕΠ στην Θεσσαλία, µε αποτέλεσµα την µικρή προστιθέµενη αξία τους για την
ανάπτυξη, αντί της εστίασης σε ορισµένες µεγάλες αναπτυξιακές παρεµβάσεις µε µεγάλη διάχυση
στην περιοχή.
Τρίτον, σε χώρες µε όλες τις περιοχές τους επιλέξιµες, όπως µέχρι και το Γ’ ΚΠΣ η Ελλάς, τα τοµεακά προγράµµατα υπερισχύουν των περιφερειακών, µε αποτέλεσµα την µη αναλογική προς τις
ανάγκες κατανοµή των πόρων. Για τη Θεσσαλία, η Έκθεση Αξιολόγησης επισηµαίνει τη «συγκριτικά χαµηλή συµµετοχή στους πόρους των τοµεακών προγραµµάτων». Εξάλλου, όπως δείχνει
και η ανάλυση των εθνικών δηµόσιων επενδύσεων, η Θεσσαλία συµµετείχε υπο-αναλογικά σ’
αυτές.
Τέταρτον, το Περιφερειακό Συνέδριο διαπίστωσε σύµφωνα µε το Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπτυξης της Θεσσαλίας, τον ελλειπή συντονισµό παρεµβάσεων των υπουργείων µε τις παρεµβάσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Προβλήµατα διαπιστώθηκαν και στη συµµετοχή ιδιωτών σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα που οφείλονται είτε στην αρνητική οικονοµική συγκυρία, είτε στην έλλειψη σχετικού θεσµικού πλαισίου,
είτε στην έλλειψη επαρκούς επιχειρηµατικότητας. Για παράδειγµα, η ιδιωτική συµµετοχή στο ΠΕΠ
Θεσσαλίας (Γ’ ΚΠΣ) εκτιµάται σε περίπου 16%, από 19,1% που είχε αρχικά υπολογισθεί, γεγονός
που αντανακλά τη χαµηλή µόχλευση ιδιωτικών πόρων.
Παρά τις παραπάνω αδυναµίες η Περιφέρεια, όπως δείχνει και η Ενηµέρωση της Ενδιάµεσης
Αξιολόγησης του ΠΕΠ, εµφανίζει ικανοποιητική πορεία στην απορρόφηση των πόρων, υψηλή
αποτελεσµατικότητα των στόχων και ικανοποιητική αποδοτικότητα των παρεµβάσεων. Επίσης,
σηµαντική ήταν η συµβολή του ΠΕΠ στην αντιµετώπιση πολλών περιβαλλοντικών προβληµάτων,
στην κάλυψη στόχων που αφορούν την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και τον
σχεδιασµό παρεµβάσεων σε περιοχές NATURA, καθώς και στην κατασκευή µικροµεσαίων φραγµάτων και ταµιευτήρων, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση των επενδύσεων,
στη δηµιουργία δικτύων υποδοµών.
Η ενίσχυση των οικονοµικά ασθενέστερων κρατών και περιφερειών της Ένωσης στηρίζεται στη
θεωρητική θέση ότι σε µία µεγάλη οικονοµία της αγοράς, ο ελεύθερος ανταγωνισµός προκαλεί τη
διατήρηση ή ακόµη και τη διεύρυνση των χωρικών οικονοµικών ανισοτήτων. Πχ. για µία σειρά
από λόγους (όπως αναπτυγµένες υποδοµές, ύπαρξη εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού,
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ύπαρξη τεχνολογικών κέντρων, αναπτυγµένες χρηµατοπιστωτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες,
µεγάλες τοπικές αγορές, βιοµηχανική παράδοση, ύπαρξη µεγάλων επιχειρήσεων κ.λπ.) περιοχές
µε µεγάλες οικονοµικές συγκεντρώσεις εµφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην παραγωγή
προϊόντων έντασης κεφαλαίου και γνώσης, καθώς και στις σύγχρονες υπηρεσίες.
Το συµπέρασµα αυτής της θέσης είναι ότι η σύγκλιση των περιφερειακών επιπέδων ανάπτυξης
δεν δύναται να προκύψει µέσω των διεργασιών των αγορών συντελεστών παραγωγής και αγαθών, όπως πρεσβεύει η νεοκλασική άποψη, αλλά µέσω παρεµβατικών πολιτικών ανακατανοµής
των εισοδηµάτων από τις αναπτυγµένες προς τις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές για την ενίσχυση της βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
τελευταίων.
Στην περίπτωση της ΕΕ, τα τελευταία 20 περίπου χρόνια έχει δηµιουργηθεί µία σε µεγάλο βαθµό
ενιαία, κοινή και (µε εξαίρεση ορισµένα αγροτικά προϊόντα) ανοικτή προς τα έξω αγορά, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω όξυνση του εσωτερικού και διεθνούς ανταγωνισµού. Αυτό σηµαίνει ότι
στην ενιαία αγορά, και ειδικά στην Ευρωζώνη, οι δυνάµεις του ελεύθερου ανταγωνισµού ενίσχυσαν τη διαδικασία απόκλισης ή επιβράδυναν τη σύγκλιση χωρίς όµως να υπάρξει γενναία Κοινοτική πολιτική ανακατανοµής των εισοδηµάτων ως αντιστάθµισµα.
Ειδικότερα, σε έναν ενιαίο νοµισµατικό χώρο, όπως είναι ο «Ευρωχώρος», προσδοκάται βάσιµα
ενίσχυση των τάσεων περιφερειακής απόκλισης δεδοµένου ότι σε έναν τέτοιο χώρο καθοριστικοί
παράγοντες ανταγωνιστικότητας σχετίζονται µε την παραγωγικότητα και την περιφερειακή επενδυτική ανταγωνιστικότητα. Στην περίπτωση της χώρας µας και της Θεσσαλίας ειδικότερα, όλες οι
διαµορφωθείσες κατά το παρελθόν εξελίξεις, όπως µέση εθνική παραγωγικότητα κάτω από τις
µέσες αµοιβές, συγκριτικά ταχύτερος πληθωρισµός, αρνητικές εσωτερικές συνθήκες άµεσων ξένων επενδύσεων, έντονες τάσεις αποχωροθέτησης δραστηριοτήτων κ.ά. λειτουργούν υπέρ της
απόκλισης και όχι της σύγκλισης.
Στην περίπτωση της Θεσσαλίας υπήρξαν και επιπρόσθετοι παράγοντες που βάσιµα περιόρισαν
τις τάσεις γρήγορης σύγκλισης, όπως:
−

Η χρονοαπόσταση από τους δύο µεγάλους πόλους ανάπτυξης της χώρας, παρά την κεντροβαρή γεωγραφικά θέση της.

−

Η µειωµένη λειτουργία άµεσων διεθνών µεταφορικών συνδέσεων και η µειωµένη συµµετοχή
της περιοχής σε διεθνή λειτουργικά δίκτυα.

−

Η πτώση ορισµένων κλάδων της µεταποίησης λόγω της εισαγωγικής διείσδυσης, αλλά και
λόγω της αποχωροθέτησης των δραστηριοτήτων σε χώρες χαµηλού κόστους.

−

Η εµµονή λόγω ΚΑΠ σε εντατικές, επιδοτούµενες καλλιέργειες αγροτικών πρώτων υλών και
η επένδυση σε αυτές σηµαντικών κεφαλαίων (ιδιωτικών και δηµόσιων).

−

Οι αδυναµίες συνολικά της µεταποίησης.

−

Η µη ανάπτυξη δυναµικών κλάδων του τοµέα των υπηρεσιών (π.χ. χρηµατοπιστωτικές, Ε&Τ,
ΚτΠ, logistics, εκπαίδευση και υγεία, ειδικές µορφές τουρισµού).
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Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τους βασικούς δείκτες του Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας και την πορεία
υλοποίησής τους
Αξονες

1

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ
∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Μ

∆είκτες αναθεωρηµένου ΣΠ

Μονάδα µέτρησης

Τιµή
βάσης

Τιµήστόχος
2008

1.1

ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ που βελτιώνονται
Πλήθος νέων ΒΕΠΕ που θα
δηµιουργηθούν
Αριθµός χρηµατοδοτούµενωνερευνητικών προγραµµάτων επιχειρήσεων
Νέες επιχειρήσεις που δηµιουργούνται
Ενισχύσεις επενδυτικών
σχεδίων σε υφιστάµενες
επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις που ενισχύονται

Αρ.

4

4

Αρ.

0

1

1.3

1.4

Αρ.

15

Αρ.

65

50

Αρ.

65

10

Αρ.

62

250

Πλήθος

22.400

700

Πλήθος

24.000

3.500

Αρ.
1.5

1.6

2.1
2.2

2.3

2.5

2.6

Κλίνες Γ' τάξης (και άνω)
που εκσυγρονίζονται
Εκσυχρονισµός κλινών που
δηµιουργούνται εκτός
Ν2601/98
Νέες κλίνες καταλυµάτων
Επιχειρήσεις που ενισχύονται
Επιχειρήσεις που ενισχύονται
Συµµετοχή σε εκθέσεις
Αριθµός επενδυτικών σχεδίων

250
80
330

20

2.000

20
800

Φάκελοι προιόντων ΠΟΠΠΓΕ, ΕΠΠΕ, ΟΠΑΠ, κλπ
Πιλοτικά σχέδια τεχνικής
στήριξης
Εργαστήρια
Κτηνοτροφικά Πάρκα
Παροχή Ηλεκτρικού ρεύµατος σε Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις
Αγροτική Οδοποιία
Υποδοµές Βιολογικής Γεωργίας και Αγροτουρισµού

8

15

4

1

2
100

4
1
280

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
(ΝΕΑ)
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

0

5

11

4

Μετεγκαταστάσεις οχλουσών κτην. Μονάδων

100

80

Αρ.

100
2

0

2.7

Μελέτες αναδασµού
ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΕΡΓΑ
ΟΓΚΟΣ ΚΜ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Αρ. Στρ.
αρ. αγρ.

2
26
300.000

600.000
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ΕΡΓΩΝ Β΄ΚΠΣ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

2.8

2.9

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

2.10

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΑΣΩΝ

2.11

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

2.12

2.13

2.17

Κύριες νέες προσαγωγές
διώρυγες και υδροαρδευτικά δίκτυα (υδροαρδ. /
στραγ/αγροτ. οδικά) Χιλιόµετρα
ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΙ στρέµµατα (
τοπογραφικές εργασίες και
παράλληλα έργα )
Ταµιευτήρες (αριθµός) χωµάτινου ταµιευτήρα
∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΝΟΜΗΣ Υ∆ΑΤΟΣ
∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (βελτίωση)
Αριθµός ζωνών
Προγράµµατα κατάρτισης
Καταρτιζόµενοι/ες
Αριθµός καταρτιζοµένων
ανδρών
Αριθµός καταρτιζοµένων
γυναικών
Επιχορηγούµενες νέες θέσεις εργασίας σε ανέργους
Επιχορηγούµενες νέες θέσεις εργασίας σε ανέργους
νέους επαγγελµατίες
∆ράσεις συµβουλευτικές
(συνεδρίες)
Αριθµός υποστηρικτικών
δοµών που δηµιουργούνται
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυµάτων
Εκθετήρια Λαογραφικού
Υλικού, Παραδοσιακά κτίρια
Αποκατάσταση εγκαταλειµµένων λατοµιών , χωµατερών
∆ασικά Επενδυτικά Σχέδια
που θα υλοποιηθούν
Αντιπυρικές Ζώνες - ∆ασική
Οδοποιία
Μήκος Επέµβασης (Έργα
∆ιευθέτησης Χειµάρρων)
Επαρχιακή/ διακοινοτική
οδοποία (νέα χάραξη)
Επαρχιακή / διακοινοτική
οδοποία (βελτίωση)

Σχέδια Βελτίωσης
Αριθµός Επενδυτικών Σχεδίων στο τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων
Αριθµός Επενδυτικών Σχεδίων αγροτουρισµού (σχέδια τουριστικών δραστηριοτήτων)
Αριθµός Επενδυτικών σχεδίων αγροβιοτεχνίας (σχέδια βιοτεχνικών δραστηριοτήτων)
Σχέδια ανάπλασης
Αποκατάσταση ιδιωτικών
κτιρίων
Πεζοδροµήσεις και διαµορφώσεις – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων

χλµ

στρ

44

1.168.000

36.000

9

7

χλµ

260

µ

218000
9
103
1720

9
85
1650

222
147

2

4
17
2

50

10

800

110
2200
40
180

9

100

30

50
16
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3

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,
Υ∆ΡΕΥΣΕΙΣ

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΤΠΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΚΤ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Αγροτική Οδοποιία (Αριθµός παρεµβάσεων)
Υποδοµές Υγείας (αριθµός
παρεµβάσεων)
Υποδοµές Πρόνοιας (αριθµός παρεµβάσεων)
Κλίνες (νέες)
κινητές µονάδες
Κτίρια (Πρόνοιας)
Αναπλάσεις ιστορικών κέντρων - συνόλων
Αρχαιολογικοί χώροι που
αποκαθίστανται - αναδεικνύονται
Εξοπλισµός
Νέες µελέτες ΓΠΣ , αναθεώρηση ΓΠΣ
∆ηµιουργία χώρων διάθεσης απορριµµάτων µικρής
κλίµακας (νέοι ΧΥΤΑ)
Κατασκευή νέων Ε.Ε.Λ.
Αποκατάσταση παλαιών
χώρων αποριψης αποριµάτων ΧΑ∆Α
Βελτίωση υφιστάµενων
ΕΕΛ
Αποκατάσταση παλαιών
χωρων απόριψης αποριµάτων ΧΑ∆Α
Αρχαιολογικοί χώροι που
αποκαθίστανται - αναδεικνύονται
Μνηµεία που αποκαθίστανται - αναστηλώνονται
Αναπλάσεις Ιστορικών κέντρων
Αναπλάσεις – Αναβαθµίσεις
Περιοχών (Παραλιακή Ζώνη)
ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
∆ΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
( ΣΤΡ)
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ( ΣΤΡ)
ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ (ΑΡ/
τ.µ.)
Νέα κτίρια
Αριθµός ζωνών
Προγράµµατα κατάρτισης
Καταρτιζόµενοι
Αριθµός καταρτιζοµένων
ανδρών
Αριθµός καταρτιζοµένων
γυναικών
Επιχορηγούµενες νέες θέσεις εργασίας σε ανέργους
∆οµές που δηµιουργούνται/
εκσυγχρονίζονται/ επεκτείνονται
∆ράσεις συµβουλευτικής
(συνεδρίες)
Αίθουσες διδασκαλίας (νέες) Α’θµιας εκπ/σης
Αίθουσες διδασκαλίας (νέες) Β’θµιας εκπ/σης
Κτίρια Γ’ β’αθµιας εκπ/σης

2
5

1

26

5

1734

Αρ.
Αρ.
µ2
Πλήθος

1530
15

300
1
1800
2

Αρ

7

1

Πλήθος
Αρ.

4

2
2

Πλήθος

2

1

Αρ
Αρ
Αρ

1
10
9

3
10

Αρ

7

2

Πλήθος

18

5

Αρ

1

Αρ

1
6

στρ

60,10

στρ

68,6

αρ/τµ

13

0
0

3
6
18
275

0

253
2

αρ

3567

140

αρ

2147

130

µ2

7000
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4

5

∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

4.1

∆ΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Ο∆ΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

4.2

ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

4.4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

5.1

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ

5.2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΥΟ
ΦΥΛΩΝ

5.3

∆οµές Αβάθµιας εκπαίδευσης
∆οµές Β’βάθµιας εκπαίδευσης
Ε.Ο. (νέα)
Ε.Ο. βελτίωση
Κρηπιδώµατα ΜΜ
Κυµατοθραύςτες (επέκτ. –
βελτίωση) ΜΜ
Μώλοι (προσήνεµοι, υπήνεµοι) ΜΜ
Κτηριακά έργα Μ2
Μήκος επέµβασης (έργα
διευθέτησης χειµάρρων),
Χλµ
Λιµένες βελτιούµενοι
Ε.Ο. (νέα)
Ε.Ο.(βελτίωση)
Γέφυρες
ΕΠ.Ο.(βελτίωση)
ΕΠ.Ο. (νέα)
Ε.Ο. (νέα)
Επαρχ. – ∆ιακοιν. Οδ (νέα)
Σήραγγες
Αυτοκινητόδροµος
Προγράµµατα κατάρτισης
Καταρτιζόµενοι/-ες
Καταρτιζόµενοι (άνδρες)
Καταρτιζόµενες (γυναίκες)
Επιχορηγούµενες νέες θέσεις εργασίας σε ανέργους
Αριθµός Τοπικών Πρωτοβουλιών
Προγράµµατα κατάρτισης
Καταρτιζόµενοι άνεργοι
ειδικών κοινωνικών οµάδων
Καταρτιζόµενες άνεργες
ειδικών κοινωνικών οµάδων
Επιχορηγούµενες νέες θέσεις εργασίας σε ανέργους
άνδρες ευπαθών κοινωνικών οµάδων
Επιχορηγούµενες νέες θέσεις εργασίας σε άνεργες
γυναίκες ευπαθών κοινωνικών οµάδων
Επιχορηγούµενες νέες θέσεις εργασίας σε άνδρες
ευπαθών κοινωνικών οµάδων
Επιχορηγούµενες νέες θέσεις εργασίας σε γυναίκες
ευπαθών κοινωνικών οµάδων
∆οµές που δηµιουργούνται
/ εκσυγχρονίζονται / επεκτείνονται
∆ράσεις συµβουλευτικές
(συνεδρίες)
Ιατρικοκοινωνικά κέντρα
Αριθµός δοµών που δηµιουργούνται / εκσυγχρονίζονται / επεκτείνονται

αρ

18

αρ

6

χλµ
χλµ

χλµ
χλµ
αρ
χλµ
χλµ
χλµ
χλµ
αρ
χλµ

831
1385
980

45
110
750

495

110

0
0

180
0,05

1031
1801

1031

494
9421
9421

3
5
15
7
30
20
8
10
2
2
124
2260
900
1360

10
96
1485

20
110
160

0

267

186

231

0
904

0

7
111
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Κύριες - ενδεικτικές - παρεµβάσεις που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν µέχρι τέλος της Προγραµµατικής Περιόδου στην Περιφέρεια µέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας ανά τοµέα, είναι:

Οδικά έργα

Σηµαντικές οδικές παρεµβάσεις γίνονται στους άξονες µεταξύ της πρωτεύουσας της Περ. Θεσσαλίας τη Λάρισα µε τις πρωτεύουσες των όµορων νοµών (Τρίκαλα – Καρδίτσα – Βόλο ). Επίσης
ολοκληρώνονται οι παρακάµψεις των παραπάνω πόλεων. Ενδεικτικές µεγάλες δράσεις είναι :
¾

Ε.Ο. ΣΟΦΑ∆ΕΣ - Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

¾

Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

¾

Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

¾

ΕΠ. Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

¾

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΟΛΟΥ

¾

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

¾

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

¾

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Υγεία - Εκπαίδευση
Υποδοµών Υγείας – Πρόνοιας, προϋπολογισµού
Σηµαντική παρέµβαση είναι η ολοκλήρωση του Νοσοκοµείου Βόλου
Πολιτισµός
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ,
Σηµαντική παρέµβαση είναι ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου Λάρισας
Υποδοµές Πρωτογενή Τοµέα
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΙ,
Σηµαντικά έργα είναι οι παρεµβάσεις στο αρδευτικό έργο Σµοκόβου
Φυσικό Περιβάλλον
Οι παρεµβάσεις αφορούν κυρίως τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιµου νερού, τη διαχείριση
στερεών και υγρών αποβλήτων, και την εκπόνηση χωροταξικών και πολεοδοµικών µελετών. Ενδεικτικά έργα που υλοποιούνται από το ΠΕΠ στο τοµέα του περιβάλλοντος είναι:
•

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ,

•

ΈΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Κατασκευάζεται 1 νέος ΧΥΤΑ
Αποκαθίστανται σηµαντικός αριθµός ΧΑ∆Α
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Απασχόληση – Ισότητα των δύο φύλων
Στο πλαίσιο του Π.Ε.Π Θεσσαλίας υλοποιούνται δράσεις που συµβάλλουν στην απασχόληση και
στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, στην ανάπτυξη προνοιακής πολιτικής
και στη βελτίωση της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων κυρίως µέσω των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ». Στον ίδιο Άξονα εντάσσονται και παρεµβάσεις ολοκληρωµένου χαρακτήρα οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνική ανάπτυξη γεωγραφικά
προσδιορισµένων περιοχών (Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης) µέσω πόρων που πηγάζουν
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

Ολοκληρωµένες ∆ράσεις
Στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας εντάσσεται η εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης αγροτικών χώρου (ΟΠΑΑΧ) σε επτά (7) ορεινές / µειονεκτικές ζώνες της περιφέρειας (α.
ΑΡΓΙΘΕΑΣ, β. ΚΙΣΣΑΒΟΥ , γ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, δ. ΟΘΡΥΟΣ, ε. ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, στ.
ΠΥΛΗΣ – ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ. ζ. ΣΜΟΚΟΒΟΥ), οι οποίες και έχουν ως στόχο τη µείωση των ανισοτήτων και την επανένταξη των περιοχών αυτών στο εθνικό παραγωγικό σύστηµα.
Παράλληλα, µέσω του ΠΕΠ υλοποιούνται ολοκληρωµένες δράσεις αστικής ανάπτυξης σε έξι (6)
γεωγραφικά προσδιορισµένες ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εντός των ∆ήµων Βόλου και
Ν. Ιωνίας Νοµού Μαγνησίας, ∆ήµου Καρδίτσας Νοµού Καρδίτσας, ∆ήµου Τρικκαίων Νοµού Τρικάλων, ∆ήµων Λάρισας και Τυρνάβου Ν. Λαρίσης)

1.15.2 Στερεά Ελλάδα
Η αποτίµηση των αναπτυξιακών επιτευγµάτων στις προηγούµενες περιόδους διαρθρώνεται πρώτον κατά θεµατική προτεραιότητα και δεύτερον σε σχέση µε τη συνολική δηµόσια επενδυτική
προσπάθεια στην Περιφέρεια, συγχρηµατοδοτούµενη ή µη.
Επένδυση στην Κοινωνία της γνώσης και την Καινοτοµία, Εξωστρέφεια και ενίσχυση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
Η θεµατική προτεραιότητα εξυπηρετεί του στόχους της αναβάθµισης της θέσης της ελληνικής οικονοµίας στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο και στην ανάδειξη του ανθρώπινου δυναµικού και της
γνώσης, δηλαδή βασικές συνιστώσες της ανταγωνιστικότητας. Συνεπώς η εξέταση των επιτευγµάτων των προηγούµενων περιόδων περιλαµβάνει παρεµβάσεις σχετικές µε την ανταγωνιστικότητα, την Ε&Τ, την καινοτοµία και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στα πλαίσια του ΠΕΠ
1994-99 (2η προγραµµατική περίοδος) προσδιορίζονται 3 µέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας. Κατά την περίοδο αυτή πραγµατοποιήθηκαν έργα συνολικού κόστους
110 MECU (20,8% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης). Ακόµα 110 MECU εκτιµάται ότι δόθηκαν
για επενδύσεις του Ν. 2234/90 µέσω του ΕΠ. Βιοµηχανία. Κατά την 3η προγραµµατική περίοδο
στο ΠΕΠ εντοπίζονται 6 µέτρα που αφορούν την ενίσχυση υποδοµών και επιχειρήσεων (ΑΠ 4) µε
Π/Υ 49,6 Μ€. Επίσης την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αφορούν και τα µέτρα του ΠΕΠ που
σχετίζονται µε την ανάδειξη - προβολή των πολιτιστικών πόρων, την βελτίωση της τουριστικής
υποδοµής και την εµπορία προϊόντων ποιότητας (Π/Υ: 24 Μ€). Παράλληλα, από τα στοιχεία του
ΟΠΣ υπολογίζεται ότι οι δεσµευµένοι χρηµατοδοτικοί πόροι προς την ΠΣτΕ από τοµεακά Ε.Π.
(κυρίως το ΕΠΑΝ) ανέρχονται σε 300 Μ€.
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Ειδικότερα, η καινοτοµία και η Ε&Τ στην Περιφέρεια αντιµετωπίζεται από 9 Μέτρα του ΠΕΠ, οι
σχετικές µε την καινοτοµία δράσεις των οποίων (όπως προκύπτουν από τα πεδία παρέµβασης)
αντιπροσωπεύουν το 14,6% της δηµόσιας δαπάνης του ΠΕΠ. Ιδιαίτερα συµβάλλουν τα Μέτρα
του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση- εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων και διασύνδεσή τους µε
την τοπική οικονοµία» στο τµήµα εκείνο της δηµόσιας δαπάνης που προβλέπεται να κατευθυνθεί
σε καινοτόµες τεχνολογίες και µεθόδους.
Εκτιµάται ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτέλεσε, σε χρηµατοδοτικούς όρους, την 2η
αναπτυξιακή προτεραιότητα της Περιφέρειας. Κύριος στόχος των παρεµβάσεων ήταν η ενίσχυση
ΜΜΕ ικανών να αναπτυχθούν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον (το σηµαντικότερο Μέτρο στο ΠΕΠ
Στερεάς Ελλάδας 1994-1999, 15,9% συνολικού Π/Υ του προγράµµατος).
Οι παρεµβάσεις εκτιµάται ότι:
√

βελτίωσαν µεσοπρόθεσµα την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων

√

συγκράτησαν θέσεις εργασίας στην µεταποίηση

√

αναβάθµισαν την τουριστική υποδοµή και ανωδοµή.

Ενίσχυση των φυσικών και τεχνολογικών υποδοµών προσπελασιµότητας
Η ανάπτυξη συγκοινωνιακών, επικοινωνιακών και ενεργειακών δικτύων και υποδοµών στην ΠΣτΕ
αποτέλεσε την υπ’ αριθµόν ένα προτεραιότητα στις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους.
Στα κύρια έργα που αφορούν στην ΠΣτΕ περιλαµβάνονται ο ΠΑΘΕ και η ζεύξη του Μαλιακού
κόλπου, η Ε.Ο. Σχηµατάρι – Χαλκίδα και ο Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας.
Η αναβάθµιση του Σ/∆ δικτύου (το σύνολο των έργων από τοµεακά ΕΠ) στην ΠΣτΕ χρηµατοδοτήθηκε κυρίως κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ. Όντας στα πλέον δύσκολα κατασκευαστικά τµήµατα της πρωτεύουσας Σ/δ γραµµής της Χώρας (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδοµένη), τα έργα για
την αναβάθµιση του δικτύου κατά το Β΄ ΚΠΣ περιορίστηκαν στην αύξηση της µεταφορικής ικανότητας του τµήµατος Τιθορέας-Λιανοκλαδίου (µε την αναβάθµιση Σ/δ γραµµής µήκους 53 χιλιοµέτρων). ∆ύο Μέτρα του Ε.Π. «ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»
2000-06, συνολικού Π/Υ 960 Μ€, αφορούν εξ ολοκλήρου στην Στ.Ε.: Αναβάθµιση του τµήµατος
Τιθορέας-Λιανοκλαδίου (Μέτρο 2.2), Νέα γραµµή Λιανοκλάδι-∆οµοκός (Μέτρο 2.3).
Μέσω των ΠΕΠ έχουν πραγµατοποιηθεί παρεµβάσεις στο λοιπό εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, που κατά κύριο λόγο στοχεύουν στην µείωση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ορεινές περιοχές της Περιφέρειας καθώς και 3 παρεµβάσεις λιµενικών έργων (αλιευτικά καταφύγια)
Θετική εξέλιξη παρουσιάζουν και οι επενδύσεις που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ: έχουν
ενταχθεί στο ΕΠΑΝ 9 επενδύσεις για ΑΠΕ στην ΣτΕ, προϋπολογισµού 187 Μ€.
Σε ότι αφορά αποτελέσµατα και επιπτώσεις των έως τώρα παρεµβάσεων, αναφέρεται ότι κατά
την ολοκλήρωση των προγραµµατιζόµενων παρεµβάσεων στον ΠΑΘΕ, ο χρόνος πρόσβασης
στην Περιφέρεια (Λαµία) από τον πόλο της Θεσσαλονίκης και από την Αθήνα θα µειωθεί κατά
11% και 28% αντίστοιχα και ότι η αξιοποίηση του υφιστάµενου αιολικού δυναµικού της Περιφέρειας θα ανέλθει στο 38% περίπου (15 GWh/έτος, στοιχεία ΚΑΠΕ, 2003), και θα κινηθεί περί τον
ελληνικό µέσο όρο.
Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής
Κατά το Β΄ και το Γ΄ ΚΠΣ, τα µέτρα και έργα για την προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσαν
την τέταρτη σε χρηµατοδοτικούς όρους προτεραιότητα. Στις κοινωνικές υποδοµές συµβάλλει η
υλοποίηση 7 µέτρων του Γ' ΠΕΠ, στο σύνολό τους µε υψηλής έντασης συνάφεια, τα οποία αφορούν σε ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας δοµών στήριξης ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Παράλληλα, για το αστικό και δοµηµένο πε-
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ριβάλλον µέσω του ΠΕΠ διατίθενται 5 Μ€ για τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, ενώ
θα πρέπει να αναφερθεί ότι έργα µε περιβαλλοντική συνιστώσα (κυρίως κυκλοφοριακές παρεµβάσεις εντός αστικού χώρου) χρηµατοδοτούνται από έργα – παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε
τοπικές ζώνες µικρής κλίµακας.
Κύριοι στόχοι των παρεµβάσεων ήταν η κατασκευή υποδοµών για τα αστικά απόβλητα και απορρίµµατα, η ορθολογική διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση των δηµοτικών απορριµµάτων
και η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού και η αναβάθµιση του αστικού χώρου. Με βάση
τα ως τώρα πραγµατοποιηµένα και δροµολογηµένα έργα θα αυξηθεί αρκετά το ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε θέµατα βασικών υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων, ενώ δεν έχουν πραγµατοποιηθεί έργα που να αφορούν την διαχείριση των βιοµηχανικών και επικινδύνων στερεών και
υγρών αποβλήτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την Περιφέρεια δεδοµένου του µεγέθους του δευτερογενή τοµέα. Σε σχέση µε το φυσικό περιβάλλον αναµένεται η έναρξη των παρεµβάσεων για την αποκατάσταση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, χωρίς να µπορεί αυτή την
στιγµή να προσδιοριστεί η αποτελεσµατικότητα αυτών. Ειδικό ζήτηµα της περιφέρειας αποτελεί η
αυξανόµενη άντληση φυσικών πόρων για τις ανάγκες της Αθήνας ενώ το πρόβληµα της προστασίας των ακτών από την αυθαίρετη δόµηση αναµένεται να αντιµετωπιστεί µερικώς µε την εφαρµογή των εκπονούµενων ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ.
Οι παρεµβάσεις στην υγεία οδηγούν σε αύξηση της δυναµικότητας των νοσηλευτικών κλινών κατά 300, που όµως θα παραµένει ιδιαίτερα χαµηλή και µε την ολοκλήρωσή – θα αντιστοιχούν µόνο
2,1 κλίνες ανά 1000 κατοίκους, (εθνικός µ.ο.: 4,8 κλίνες).
Ενίσχυση της Απασχόλησης και ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής
Τρεις ήταν θεµατικά οι κύριες παρεµβάσεις στον τοµέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και της απασχόλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας.
√

Παρεµβάσεις που αφορούν την υποδοµή όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης: συνολικά µέσω
των ΠΕΠ και των τοµεακών Ε.Π. για την εκπαίδευση εκτιµάται ότι το σύνολο των πόρων για
την δηµιουργία υποδοµών εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ) έχουν ξεπεράσει τα 100 Μ€. Στο ποσό
πρέπει να προστεθούν περίπου 9 Μ€ που αφορούν υποδοµές ΚτΠ στην εκπαίδευση (ΕΠ
ΚτΠ).

√

Σχετικά µε την απασχόληση και την κατάρτιση, στο Β΄ ΚΠΣ εκτελέστηκαν έργα ύψους 13
MECU µέσω του ΠΕΠ (περίπου 11 MECU δόθηκαν την ίδια περίοδο του ΕΠ ΣΚΠΑ - συνυπολογιζόµενων των πρωτοβουλιών Youthstart, Horizon κλπ) ενώ κατά το Γ΄ ΚΠΣ η συνολική
δαπάνη των έργων του ΠΕΠ ανέρχεται σε 30,7 Μ€ καθώς σηµαντική συνάφεια παρουσιάζουν 12 Μέτρα – 18,2% της δηµόσιας δαπάνης. Συµβάλλουν επίσης, µε µέσης έντασης συνάφεια όµως, τα Μέτρα που αφορούν στην ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων, διότι οι παρεµβάσεις αυτού του είδους συµβάλλουν στην αύξηση των θέσεων εργασίας ή/και στη διατήρηση των ήδη υφιστάµενων. Σηµαντική συνεισφορά αναµένεται να έχουν οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, καθώς θα δράσουν σε εντοπισµένες οµάδες πληθυσµού ή σε προσδιορισµένους θύλακες ανεργίας.

√

Παρεµβάσεις που αφορούν τον κοινωνικό αποκλεισµό. Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν κυρίως έργα του Γ΄ ΚΠΣ και έχουν δεσµεύσει πόρους ύψους 16 Μ€ από το ΠΕΠ και 19 Μ€
από τα Ε.Π. «Απασχόληση» και «Υγεία – Πρόνοια».

Χαρακτηριστικές είναι οι τιµές συγκεκριµένων ∆εικτών:
Στην εκπαίδευση :
√

Το ποσοστό κάλυψης αναγκών σε αίθουσες στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (πρωινή βάρδια) έχει φτάσει το 100%.

√

Το ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε ειδικά εξοπλισµένες αίθουσες διδασκαλίας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση θα φτάσει σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ενδιάµεσης αξιολόγησης
του ΠΕΠ το 80%
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Στην Απασχόληση:
√

Το ποσοστό ανεργίας σύµφωνα µε τη Eurostat ανέρχεται το 2004 σε 12,8% του εργατικού
δυναµικού, έναντι 13,4 του ιδίου εξαµήνου το 1998 και είναι διαµορφωµένο κατά 2,3 µονάδες
υψηλότερο του Εθνικού.

√

Ποιοτικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το 2004 το ποσοστό γυναικείας ανεργίας
το 2000 ήταν 20,2% (έναντι 21% 1999), το ποσοστό των µακροχρόνιων ανέργων ως προς
το σύνολό τους το 2004 ανέρχεται σε 56,5% (από 61,6% το 1997).

Βιώσιµη αστική ανάπτυξη
∆εκαπέντε Μέτρα του ΠΕΠ της 3ης Προγραµµατικής Περιόδου (24,4% της προγραµµατικής δηµόσιας δαπάνης) συµβάλουν στην ενίσχυση των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε ορισµένες περιοχές και την ύπαρξη αναπτυξιακών εµποδίων. Τα Μέτρα αφορούν σε ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων και αναβάθµιση παραγωγικών υποδοµών, ανάπτυξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος και
των πολιτιστικών πόρων, καθώς και σε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης, υπό
την έννοια ότι δηµιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες για την υποδοχή ή τη διευκόλυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε αστικές ζώνες
Ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές
Κατά το Γ΄ ΚΠΣ, δεκαπέντε Μέτρα του ΠΕΠ (57,9% της προγραµµατικής δηµόσιας δαπάνης)
συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και στα των προβληµάτων
δυϊσµού της οικονοµίας. Ειδικότερα, µε υψηλής έντασης συνάφεια συµβάλλουν τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1, ο οποίος αφορά στη µείωση των φαινοµένων δυϊσµού, ειδικά των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας. Ιδιαίτερα αναµένεται να συµβάλλει κυρίως το τµήµα της προγραµµατικής δηµόσιας δαπάνης των ανωτέρω Μέτρων που θα κατευθυνθεί στις περιοχές ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας. Επίσης στην άρση
των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, αναµένεται να συµβάλλει το Μέτρο 3.1 «Ενίσχυση Μεταφορών» και ειδικότερα τα οδικά έργα που αντιµετωπίζουν υπαρκτές ενδονοµαρχιακές ή διανοµαρχιακές ανισότητες (π.χ ο βόρειος και ο νότιος άξονας της Εύβοιας).
Τρία Μέτρα του ΠΕΠ (τα οποία ωστόσο από την άποψη της χρηµατοδοτικής βαρύτητας αντιπροσωπεύουν το 40,6% της δηµόσιας δαπάνης του ΠΕΠ) συµβάλουν στην αντιµετώπιση της γεωγραφικής αποµόνωση περιοχών της Περιφέρειας και ειδικότερα τα Μέτρα 1.11 και 3.1 που αφορούν στην ενίσχυση των υποδοµών µεταφορών της Περιφέρειας. Με χαµηλής έντασης συνάφεια
δύναται να συµβάλλει και το Μέτρο 4.7 «Ενίσχυση δράσεων της Καινοτοµίας και της Κοινωνίας
της Πληροφορίας» στην περίπτωση που υλοποιηθούν δράσεις που θα επιτρέψουν την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη από τις υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών
Κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους η αγροτική ανάπτυξη συνδέθηκε άµεσα µε τις
ενδοπεριφερειακές ανισότητες και τον δυϊσµό της περιφερειακής Οικονοµίας. Την περίοδο του Α΄
ΚΠΣ χρηµατοδοτήθηκαν δύο προγράµµατα ΕΑΠ Ευρυτανίας και ΕΑΠ Φωκίδος, παράλληλα µε
επενδύσεις στον αγροτικό χώρο. Την περίοδο του Β΄ ΚΠΣ καταρτίσθηκαν στο ΠΕΠ δύο ξεχωριστά υπο-προγράµµατα, ενώ από εθνικούς πόρους χρηµατοδοτήθηκαν ακόµα δύο ΕΑΠ (Ευβοίας
και Φωκίδας). Κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ η αγροτική ανάπτυξη και η µείωση του δυϊσµού περιλήφθησαν σε έναν ενιαίο άξονα προτεραιότητας. Συµπληρωµατικά στους στόχους των προγραµµάτων αυτών έχουν πραγµατοποιηθεί δράσεις των Leader I, II και + και των ΟΠΑΑΧ (Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίµων). ∆εκατέσσερα µέτρα του ΠΕΠ (του Άξονα Προ-
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τεραιότητας 1) συµβάλλουν, άµεσα ή έµµεσα, στην οργάνωση του πρωτογενή τοµέα. Η δηµόσια
δαπάνη που κατευθύνεται προγραµµατικά για την άρση της συγκεκριµένης αδυναµίας ανέρχεται
στο 29,4% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του ΠΕΠ.
Συνολικά εκτιµάται ότι για αγροτική ανάπτυξη στην ΠΣτΕ καταβλήθηκαν 400 µε 600 Μ€ µέσω του
ΕΓΤΠΕ-Π κατά τις προηγούµενες περιόδους. Την Περίοδο του Β΄ ΚΠΣ (143 MECU –εκ των οποίων 53 MECU από το ΠΕΠ). Την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ η συµµετοχή του ΕΓΤΠΕ-Π στο ΠΕΠ
ανέρχεται σε 119 Μ€. Τα ΟΠΑΑΧ του ΥΠ Γεωργίας για την Περιφέρεια έχουν Π/Υ 27 Μ€ ενώ
στην από τα υπόλοιπα µέτρα του ΕΠ ΑΑ –ΑΥ εκτιµάται ότι θα χρηµατοδοτηθούν έργα στην περιφέρεια της τάξης των 150 µε 200 Μ€.
Υπό µορφή πινάκων παρουσιάζεται η πλέον πρόσφατη εικόνα της επενδυτικής προσπάθειας του
Γ’ ΚΠΣ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΠΕΠ 2000-2006 (σε χιλ.€)
Προϋπολογισµός ΠΕΠ 2000-2006

Κατανοµή πόρων ΠΕΠ 2000-2006
Παραγωγικό Περιβάλλον

Σύνολο
Π/Υ
872.235
Σύνολο
Π/Υ

∆ηµόσια
δαπάνη
719.779

Ποσοστό%

369.536

42%

Ανθρώπινοι Πόροι

65.217

7%

Βασική Υποδοµή

425.512

49%

11.970

1%

872.235

100%

∆ιάφορα
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ΟΠΣ, ΕΡΓΟΡΑΜΑ 30/10/2006

Συνολική ∆απάνη στην Περιφέρεια όλων των
∆.∆. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
Ε.Π. του ΚΠΣ 2000-2006
EQUAL
2.085.822
LEADER+
13.416.342
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
243.230.565
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 175.730.131
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
79.748.102
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ε.Π. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ
93.604.031
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ε.Π. Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΕΝΕΣ, ΑΣΤΙΚΗ
367.507.043
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10.164.400
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
14.918.197
Ε.Π. ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ
666.169.126
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ
22.201.938
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ
32.800.956
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
75.491.779
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
943.048.921
2.740.117.352
Γενικό Άθροισµα
Ταµείο Συνοχής Ε.Υ.∆. Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ
25.675.281
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Πηγή: ΟΠΣ, ΕΡΓΟΡΑΜΑ 30/10/2006

ΝΟΜΙΚΕΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
1.651.926
9.646.123
195.063.176
125.347.044
79.032.013
75.355.790
282.824.818
6.373.589
8.335.816
469.173.519
12.601.685
24.148.165
39.926.503
610.891.432
1.940.371.599
15.600.647

Στην Περιφέρεια υλοποιείται συνεχής, έντονη και εκτεταµένη αναπτυξιακή δηµόσια επενδυτική
προσπάθεια, συγχρηµατοδοτούµενη και µη. Αλλά το µέγιστο της επενδυτικής προσπάθειας το
καταβάλλουν τα Υπουργεία, που χρηµατοδοτούν περίπου το 85% των έργων που είναι ενταγµέ-
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να στο Π.∆.Ε. (σε όρους προϋπολογισµού): 40% του συνολικού προϋπολογισµού αντιστοιχεί σε
έργα του ΥΠΕΧΩ∆Ε και άλλα 18% σε έργα του Υπουργείου Μεταφορών, δηλαδή ο τοµέας των
µεταφορικών ως επί το πλείστον υποδοµών καλύπτει σχεδόν το 60%. Από το "υπόλοιπο" (προϋπολογισµός µείον εκτελεσθείσες δαπάνες), 38% καλύπτεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και 21% από το
Υπουργείο Μεταφορών. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει (α) ότι η Περιφέρεια έχει ακόµη ανάγκη
παρεµβάσεων στις υποδοµές πολύ σηµαντικού ύψους αναγκαίων πόρων, και (β) ότι στο έδαφος
της Περιφέρειας εκτελούνται πολύ σηµαντικά έργα εθνικής σηµασίας. Κατά συνέπεια, αφενός η
Περιφέρεια έχει ακόµη ανάγκες τύπου Στόχου Σύγκλισης, αφετέρου κινδυνεύει να "απωλέσει" δυνητικούς πόρους των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για τις ανάγκες αυτές στη νέα περίοδο, λόγω της
ένταξης της στις Περιφέρειες "µεταβατικής στήριξης": τα µεγάλα έργα υποδοµών εθνικής κλίµακας, σηµασίας και επιπτώσεων, των Υπουργείων στο έδαφος της θα δεσµεύσουν "κλειδωµένους"
πόρους σε εκείνες ακριβώς τις κατηγορίες παρεµβάσεων που η Περιφέρεια έχει ακόµη αυξηµένες
ανάγκες.
Αυξηµένη συµµετοχή στον προϋπολογισµό έχουν και τα Υπουργεία Εσωτερικών (έργα ΟΤΑ) µε
13,5%, Οικονοµίας (επιχορηγήσεις) µε 9%, Υγείας µε 4,5% και, φυσιολογικά, Γεωργίας µε 6%.
Τα Υπουργεία Οικονοµίας, Υγείας και Γεωργίας διαθέτουν και αυξηµένη συµµετοχή στο µη εκτελεσθέν υπόλοιπο προϋπολογισµού, και κατά συνέπεια και σε αυτούς τους τοµείς οι επενδυτικές
ανάγκες της Περιφέρειας παραµένουν υψηλές.
Η κατά Νοµό κατανοµή του Π.∆.Ε. είναι επίσης σηµαντική.
ΝΟΜΟΙ

ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΦΘΙΩΤΙ∆Α
ΦΩΚΙ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ

207.625.837
268.231.783
456.879.400
96.250.618
1.314.756.128
173.418.356
2.517.162.122

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΤΩΝ
81.874.266
41.979.308
44.123.765
101.892.140
90.168.706
184.318.992
22.269.134
61.229.309
158.595.040
554.037.531
38.365.195
68.587.564
435.396.106
1.012.044.844

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

165.646.528
166.339.643
272.560.409
35.021.308
760.718.597
104.830.792
1.505.117.277

ΥΠΟΙΟ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2006, Μελέτη Αναµόρφωσης Π.∆.Ε.

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι ότι (α) ο σχετικώς "πλουσιότερος" νοµός (Βοιωτίας)
συγκεντρώνει περίπου 11% του συνολικού προϋπολογισµού και του αδιάθετου υπολοίπου δηµοσίων επενδύσεων, και (β) ο νοµός Φθιώτιδας συγκεντρώνει πάνω από 50%, προφανώς λόγω της
συγκέντρωσης εκεί µεγάλων έργων εθνικής κλίµακας και σηµασίας. ∆ηλαδή, και στη χωρική κατανοµή η επίπτωση των µεγάλων εθνικών έργων είναι καταλυτική.
Εάν θεωρηθεί ότι ο προϋπολογισµός των έργων είναι επικαιροποιηµένος και εύλογος, το συνολικό συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση του Π.∆.Ε. είναι ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (α) έχει ακόµη ανάγκη δηµοσίων επενδύσεων συνολικού ύψους περίπου 1,5 δις €, (β)
"χρεώνεται" µε ανάγκες για δηµόσιες επενδύσεις σε µεταφορικές κυρίως υποδοµές συνολικού
ύψους περίπου 700 εκ. €, και (γ) έχει ήδη διαπιστωµένες και "νοµιµοποιηµένες" ανάγκες για δηµόσιες επενδύσεις σε κοινωνικές υποδοµές συνολικού ύψους άνω των 100 εκ. €.
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1.15.3 Ηπειρος
Η δηµόσια δαπάνη (προϋπολογισθείσα) και η απορρόφησή της µέχρι τον Ιούνιο 2006 του ΠΕΠ
Ηπείρου 2000-2006, οµαδοποιηµένη ανά µείζονα τοµέα παρέµβασης, παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα. Παρατίθενται επίσης και ορισµένα διαθέσιµα στοιχεία για δράσεις που πραγµατοποιούνται στην Περιφέρεια από τοµεακά ΕΠ ή άλλα συγχρηµατοδοτούµενα χρηµατοδοτικά µέσα.
Περίοδος Γ΄ ΚΠΣ

Προϋπολογισµός

∆ηµόσια δαπάνη

ΠΕΠ
1. Μεταφορές
2. Λοιπές υποδοµές γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος
3. Επιχειρηµατικότητα-ιδιωτικές επενδύσεις
4. Περιβάλλον, οικιστικός χώρος, κοινωνικές υποδοµές
5. Ειδικές παρεµβάσεις για ορεινό χώρο
6. Ανθρώπινοι πόροι
7. Λοιπά

776.390.804
240.211.296
92.931.500
150.345.518
147.375.496
69.858.104
52.693.616
22.975.274

659.096.177
232.671.336
77.820.900
68.567.118
147.015.496
57.352.437
52.693.616
22.975.274

ΕΠ Περιβάλλον
ΕΠ ΟΑΛΑΑ
ΕΠ Επιχειρηµατικότητα
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
ΕΠ Ανθρώπινοι Πόροι
ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη
Χωρική Συνεργασία (Interreg)
Ταµείο Συνοχής

12.264.522
486.822.588
107.430.813
67.757.145
237.000.000
173.639.000
81.568.000
54.000.000

45.225.000

Πηγή: ΕΥ∆ΕΠ Ηπείρου

Οι πραγµατοποιήσεις από το ΠΕΠ, που αποτελούν τα αποτέλεσµα της αντίστοιχης χρηµατοδότησης, όσον αφορά ορισµένους βασικούς δείκτες /τοµείς, παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1
2

3

4
5

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ '∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ' ΓΙΑ
ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μέτρο 1.2: Επέκταση των υποδοµών και εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων
Νέα επενδυτικά σχέδια που αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν - Ν.2601
Μικρά επενδυτικά σχέδια ενίσχυσης ΜΜΕ που
αναµένεται να υποστηριχθούν - Καν.69/2001 ή
Καν.70/2001
Πλήθος δοµών που επεκτείνονται εκσυγχρονίζονται
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑ∆ ΤΙΜΗ
Α
ΒΑΣΗΣ
∆ΕΙΚΤΗ

ΣΤΟΧΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ
Σ 06-08 ΟΙΗΣΗ
ΜΕΧΡΙ
ΙΟΥΝΙΟ 06
(% ΣΤΌΧΟΥ)

αρ

20

28

100%

αρ

24

210

38%

0

3

0%

3.051

128

14%

20

30%

αρ
ΜΟΝΑ∆
Α
%

Αύξηση αριθµού δοµών
Γ. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μέτρο 2.1: Αστικές υποδοµές - Περιβάλλον
∆ράσεις αναβάθµισης φυσικού περιβάλλοντος – αρ
επεµβάσεις σε βιότοπους
Αριθµός καταρτιζοµένων ανέργων νέων < 25
αρ
ετών
Αριθµός καταρτιζοµένων ανέργων ενηλίκων > 25 αρ
ετών
Αριθµός καταρτιζοµένων ανέργων κάτω των 25 αρ
ετών και άνω των 6 µηνών διάρκεια ανεργίας και
άνω των 25 ετών και άνω των 12 µηνών διάρκεια
ανεργίας
Αριθµός καταρτιζοµένων ανέργων κάτω των 25 αρ
ετών και έως 6 µηνών διάρκεια ανεργίας και άνω
των 25 ετών και έως 12 µηνών διάρκεια ανεργίας
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Βαθµός διείσδυσης των δράσεων (επί του µέσου %
ετήσιου όρου ανέργων για την προγραµµατική
περίοδο)
Μέτρο 2.2: Υποδοµές Υγείας - Πρόνοιας – Εκπαίδευσης
Κατασκευή - βελτίωση αιθουσών διδασκαλίας α' αρ
και β' εκπαίδευσης
Κατασκευή - βελτίωση - εξοπλισµός εργαστηρια- αρ
κών αιθουσών α' και β' εκπαίδευσης
Επωφελούµενοι/ες άνεργοι σε προγράµµατα
αρ
STAGE και νέων θέσεων εργασίας, νέοι < 25
ετών
Επωφελούµενοι/ες άνεργοι σε προγράµµατα
αρ
STAGE και νέων θέσεων εργασίας, ενήλικες > 25
ετών
Αριθµός επωφελούµενων ανέργων κάτω των 25 αρ
ετών και άνω των 6 µηνών διάρκεια ανεργίας και
άνω των 25 ετών και άνω των 12 µηνών
Αριθµός επωφελούµενων ανέργων κάτω των 25 αρ
ετών και έως 6 µηνών διάρκεια ανεργίας και άνω
των 25 ετών και έως 12 µηνών διάρκεια ανεργίας
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

6
7

8

9

ΜΟΝΑ∆ ΤΙΜΗ
Α
ΒΑΣΗΣ
∆ΕΙΚΤΗ

ΣΤΟΧΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ
Σ 06-08 ΟΙΗΣΗ
ΜΕΧΡΙ
ΙΟΥΝΙΟ 06
(% ΣΤΌΧΟΥ)

∆ιείσδυση (ποσοστό ανέργων που θα τοποθετη- %
θεί σε νέες θέσεις και STAGE, στο συνολικό µέσο
ετήσιο αριθµό ανέργων για την προγραµµατική
περίοδο)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση των υποδοµών και της
επιχειρηµατικότητας - ανταγωνιστικότητας στον
τριτογενή τοµέα, Αξιοποίηση των φυσικών πόρων
Επωφελούµενοι άνεργοι ευπαθών κοινωνικών
αρ
οµάδων
Ξενοδοχειακή υποδοµή που δηµιουργείται (αριθ- αρ
16
µός)
Ξενοδοχειακή υποδοµή που αναβαθµίζεται (ααρ
110
ριθµός)
Μέτρο 3.3: Ανάδειξη πολιτισµικών στοιχείων
Νέα µουσεία
αρ
3
2
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΑ∆
Α
∆ιείσδυση (επί του αριθµού των ωφεληθέντων
%
ευπαθών κοινωνικών οµάδων που εντάχθηκαν
σε προγράµµατα καταπολέµησης του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας του Β’ ΚΠΣ και
των ωφελούµενων που εκτιµάται ότι θα ενταχθούν σε ενέργειες του Μέτρου 1.3 του παρόντος
Μέτρο 3.1
∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆
Α
Αριθµός δοµών που θα πιστοποιηθούν
αρ
∆υναµικότητα δοµών (αριθµός θέσεων κατάρτι- αρ
σης)
Αριθµός εκπαιδευτών που θα πιστοποιηθούν
αρ
Αριθµός Συµβούλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών αρ
που θα εκπαιδευθούν
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Μέτρο 4.1: ∆ιαχείριση υδατικών πόρων - Έγγειες βελτιώσεις
Βελτίωση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύ- στρ
209.400 17850
ων (στρέµµατα)
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΑ∆
Α
∆ιείσδυση (επί του συνολικού µέσου ετήσιου
%
αριθµού ανέργων για την προγραµµατική περίοδο)
Ποσοστό βιωσιµότητας των επιχειρήσεων µετά %
το πέρας της επιχορήγησης
Μέτρο 4.3
∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆
Α
Καταρτιζόµενοι εργαζόµενοι
αρ
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
∆ιείσδυση
%
Μέτρο 4.3: Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις - Προβολή τοπικών προϊόντων
Επωφελούµενοι άνεργοι ευπαθών κοινωνικών
αρ

44%
23%

50%

31%

100
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

οµάδων
10 Αριθµός επενδυτικών σχεδίων στην γεωργική
εκµετάλλευση
11 Αριθµός επενδυτικών σχεδίων αγροτουρισµού
Μέτρο 4.10: Υποδοµές µεταφορών στην ύπαιθρο
12 Βελτίωση του επαρχιακού - τοπικού οδικού δικτύου
Μέτρο 4.11: Ενίσχυση των υποδοµών Υγείας Πρόνοιας και Εκπαίδευσης στην ύπαιθρο
13 ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Μέτρο 5.1: Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας - Προώθηση της
ισότητας των δύο φύλων
14 ∆οµές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας
προς άτοµα νεαρής και προχωρηµένης ηλικίας
Μέτρο 5.2: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
15 Άτοµα που θα καταρτιστούν
Μέτρο 5.3: Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης
Αριθµός υφιστάµενων δοµών των οποίων συγχρηµατοδοτείται η λειτουργία
Αριθµός νέων δοµών των οποίων συγχρηµατοδοτείται η λειτουργία
16 Άτοµα που θα καταρτιστούν

ΜΟΝΑ∆ ΤΙΜΗ
Α
ΒΑΣΗΣ
∆ΕΙΚΤΗ

ΣΤΟΧΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ
Σ 06-08 ΟΙΗΣΗ
ΜΕΧΡΙ
ΙΟΥΝΙΟ 06
(% ΣΤΌΧΟΥ)

αρ

901

180

48%

αρ

180

47

62%

χλµ

2.168

220

48%

αρ

0

1

100%

85

99%

3.256

1.620

53%

632

410

0%

αρ

αρ

αρ
αρ
αρ

Πηγή: ΕΥ∆ΕΠ Ηπείρου

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 (µεικτές, ισοδύναµες
ετήσιες)

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης:
Μόνιµες:

3.411
879

Πηγή: ΕΥ∆ΕΠ Ηπείρου

Η κινητοποίηση πόρων ιδιωτικού τοµέα (µόχλευση) (µετρούµενη ως το ποσοστό ιδιωτικής συµµετοχής των ενταγµένων έργων τα έτη 2000-06 σε σχέση µε την προγραµµατισµένη στους χρηµατοδοτικούς πίνακες του ΠΕΠ ιδιωτική συµµετοχή για το ίδιο διάστηµα) ανέρχεται σε 78,7%. Επίσης, οι δαπάνες ιδιωτικής συµµετοχής επί του συνολικών δαπανών (µέχρι τον Ιούνιο 2006) ανέρχονται σε 22,5%
Μια συνοπτική αποτίµηση των αποτελεσµάτων του ΠΕΠ έχει ως εξής:

•

Στον τοµέα των µεταφορών το ΠΕΠ έχει να επιδείξει εκτός της Εθνικής, Επαρχιακής και Αστικής οδοποιίας την κατασκευή µεγάλου τµήµατος της Εγνατίας Οδού που βελτιώνει την
προσπελασιµότητα του συνόλου της Περιφέρειας προς την ∆υτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

•

Στις λοιπές υποδοµές το ΠΕΠ Ηπείρου χρηµατοδότησε και ανέδειξε έργα πολιτισµού (µουσεία), ανέδειξε αστικές περιοχές και ενίσχυσε τις υποδοµές της παράκτιας αλιείας. Επίσης ενίσχυσε υποδοµές και δράσεις για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της κοινωνίας της πλη-
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ροφορίας (τεχνολογικό πάρκο, συστήµατα προστασίας περιβάλλοντος, επείγουσας ιατρικής
και ξενάγησης σε αρχαιότητες).

•

Οι ιδιωτικές επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος και
υπερδιπλασιάστηκε ο κατ αρχήν διατεθείς προϋπολογισµός.
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1.16 Αποτελέσµατα διαβούλευσης
Η διαβούλευση παρουσιάζεται ανά επιµέρους περιφέρεια της ΧΕ, αφού διεξήχθη σε περιφερειακό
επίπεδο.

1.16.1 Θεσσαλία
Οι εργασίες για τη διαµόρφωση του ∆’ ΠΕΠ Θεσσαλίας, υπό την καθοδήγηση της Περιφερειακής
Επιτροπής Κατάρτισης (ΠΕΚ) και της ∆ιαχειριστικής Αρχής, διήρκησαν περί τα 2 έτη και ακολούθησαν τα παρακάτω βήµατα:
1 Μετά από συγκρότηση -τον Ιούλιο του 2004- της Περιφερειακής Επιτροπής Κατάρτισης
(Π.Ε.Κ.) του ∆΄ ΠΕΠ, ξεκίνησε η επεξεργασία του πρώτου σχεδίου ∆ιαγνωστικής Έκθεσης και
Στρατηγικής, βάσει των προγραµµατικών και επιστηµονικών κατευθύνσεων που πρότειναν από
κοινού ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας, διαµορφώνοντας έτσι ένα πρώτο κείµενο βάσης για συζήτηση των κατευθύνσεων του Περιφερειακού
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Π.Σ.Σ.Α.).
2 Το πρώτο κείµενο της ∆ιαγνωστικής Έκθεσης - ΠΣΣΑ που αναφέρονταν κυρίως στη θέση
της Θεσσαλίας και στις στρατηγικές κατευθύνσεις, µαζί µε µία πρόταση µεθοδολογίας και ένα αρχικό χρονοδιάγραµµα ενεργειών, παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συµβούλιο τον Οκτώβριο του
2004 και εγκρίθηκε ως βάση συζήτησης και σχεδιασµού.
3 Με βάση τον εγκεκριµένο σχεδιασµό κλήθηκαν οι ∆ηµόσιοι, Αυτοδιοικητικοί, Ιδιωτικοί και
Κοινωνικοί φορείς της Θεσσαλίας να καταθέσουν κείµενα προβληµατισµού και προτάσεων στον
χώρο ευθύνης τους. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 200 φορείς, υπηρεσίες και εµπειρογνώµονες της
Θεσσαλίας, των Υπουργείων και των ερευνητικών φορέων, µε εισηγήσεις και συµµετοχές που
απέστειλαν έως αρχές του 2006 στην Περιφερειακή Επιτροπή Κατάρτισης.
4 Ακολούθησε η διοργάνωση από την Π.Ε.Κ. δύο ηµερίδων παρουσίασης και συζήτησης των
εισηγήσεων των φορέων και µελετητών το Νοέµβριο του 2004 και το Φεβρουάριο του 2005, µε
µεγάλη συµµετοχή φορέων και πολιτών.
5 Με βάση και τις εισηγήσεις των φορέων, εµπλουτίστηκε το αρχικό κείµενο Περιφερειακού
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Π.Σ.Σ.Α.) - µετά από συνεδρίαση της Π.Ε.Κ.- και απεστάλη τον
Μάρτιο του 2005 στην Οµάδα Σχεδιασµού της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-13 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και σε όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας.
6 Παράλληλα µε διαδικασίες κοινωνικής διαβούλευσης των φορέων που η ∆ιαχειριστική Αρχή
του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας αναπτύσσει σε 3 θεµατικά πεδία εξειδίκευσης δράσεων από το Γ΄ έως το
∆΄ ΚΠΣ, και συγκεκριµένα «Προστασία και Ανάδειξη των περιοχών Natura 2000», «Περιφερειακό
Σχεδιασµό Υγρών Αποβλήτων» και «Περιφερειακό Σχεδιασµό Στερεών Αποβλήτων», η Π.Ε.Κ.
διοργάνωσε τον µήνα Απρίλιο του 2005 11 θεµατικά εργαστήρια - workshops, βασικών τοµέων
των αξόνων της ∆’ προγραµµατικής περιόδου 2007-13. Η θεµατολογία των 11 εργαστηρίων είχε
ως εξής: «Έλεγχος, κατοχύρωση, πιστοποίηση, σήµανση και εµπορία προϊόντων ποιότητας και
τροφίµων», «Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», «Επιχειρησιακός σχεδιασµός βιώσιµης ανάπτυξης των πόλεων και οικισµών της Θεσσαλίας», «Σύνδεση κατάρτισης και απασχόλησης και
γυναικεία επιχειρηµατικότητα», «∆ιαχείριση υδάτινων πόρων και έργων», «Τουρισµός και τουριστική προβολή», «∆ικτύωση Πολιτιστικών Υποδοµών», «Βελτίωση Περιφερειακής ∆ιοίκησης, Αυτοδιοίκησης και συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα», «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Ενδοπεριφερειακή Συνεργασία για Κοινωνική Συνοχή», «Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργασιών». Στα πλαίσια κάθε εργαστηρίου, µετά από ανταλλαγή εµπειριών και προτά-
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σεων, εκπονήθηκε κοινό κείµενο αποτελεσµάτων και έγινε συναινετική επιλογή εκπροσώπων για
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στο Περιφερειακό Συνέδριο και τα Νοµαρχιακά Συνέδρια Αποτέλεσµα ήταν η προσέλευση και επώνυµη συνυπογραφή των κειµένων των εργαστηρίων που
διαµόρφωσαν οι ίδιοι 200 συµµετέχοντες εκπρόσωποι των φορέων να ανέρχεται στο σύνολο των
εργαστηρίων στο 98%.
7 Οργανώθηκε κοινή συνάντηση εργασίας της Π.Ε.Κ. και των µελών όλων των εργαστηρίων
στις 12 Μαΐου 2005, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα των εργαστηρίων και έγιναν παρατηρήσεις µεταξύ τους για βελτίωσή τους στη βάση της συµπληρωµατικότητας των στρατηγικών
και των δράσεών τους. Ακολούθησε αξιολόγηση των εργαστηρίων.
8 Οργάνωση του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Θεσσαλίας, στις 6-7 Ιουνίου 2006
για την τεκµηρίωση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΣΣΑ, µε συµµετοχή (Υπουργείων, εκπροσώπων της Ε.Ε., Νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ΟΤΑ, Μη Κυβερνητικών Κοινωνικών Οργανώσεων και εκπροσώπων των εργαστηρίων)
9 Από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο 2005 διοργανώθηκαν τα Νοµαρχιακά Συνέδρια στις
πρωτεύουσες των 4 Νοµών της Θεσσαλίας, σε συνεργασία των Νοµαρχιών µε τις ΤΕ∆Κ και τους
Κοινωνικοοικονοµικούς Φορείς.
10 ∆ιοργάνωσης στο πρώτο 6µηνο του 2006, 6 Θεµατικών Περιφερειακών Εργαστηρίων εξειδίκευσης από το ∆ΙΚΤΥΟ Πληροφόρησης και Υποστήριξης του Πληθυσµού της Θεσσαλικής Υπαίθρου: Τοπικών προϊόντων, κοινωνικής φροντίδας, περιβάλλοντος ‘Φύση 2000’, κτηνοτροφικών
ποιοτικών προϊόντων, πολιτιστικών διαδροµών Θεσσαλίας, βιολογικών προϊόντων και Θεµατικές
η τοπικές ηµερίδες συνεργαζόµενων δηµόσιων – αυτοδιοικητικών και κοινωνικοοικονοµικών φορέων µε αξιοποίηση των εργαστηρίων και άλλων εισηγήσεων
11 Προσκλήσεις τον Ιούνιο του 2006 του µέτρου 6.4 για την προετοιµασία µελετών για ωρίµανση έργων οδικών και περιβαλλοντικών για να ενταχθούν στο ∆ ΚΠΣ
12 Ετήσια συνάντηση των συντονιστικών γραµµατειών των εργαστηρίων, εκπροσώπων Αυτοδιοικητικών και κοινωνικοοικονοµικών φορέων στα πλαίσια της 6ης Ε.Π ΠΕΠ Θεσσαλίας (Σκιάθος
31/5/06) µε θέµα τις βιώσιµες Πόλεις και ΟΤΑ και τον Ιούλιο του 2006 για ενσωµάτωση και εξειδίκευση όλων των δράσεων στους νέους άξονες του ∆ ΠΕΠΘ για υποβολή στο Περιφερειακό Συµβούλιο.
13 Συζήτηση και έγκριση αξόνων προτεραιότητας και κατευθύνσεων του ∆’ ΠΕΠ Θεσσαλίας
2007-13 στο Περιφερειακό Συµβούλιο (Ιούλιος 2006).
14 Πραγµατοποιήθηκε µε την συµµετοχή 1000 περίπου συνέδρων το 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο Πολιτισµού και Ιστορίας της Θεσσαλίας µε συµπεράσµατα και κατευθύνσεις για την Προγραµµατική
Περίοδο 2007-2013.
Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας του ∆’ ΠΕΠ σηµαντική ήταν και η συµβολή του Συµβούλου
Υποστήριξης (Οµάδα Έργου από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας).
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιµασίας η συµµετοχή γυναικών και ανδρών, καθώς και η εκπροσώπηση όλων των ∆ηµόσιων – Ιδιωτικών – Αυτοδιοικητικών και Κοινωνικών φορέων υπήρξε
ισότιµη. Αυτό αποδεικνύεται από τη σύνθεση της Περιφερειακής Επιτροπής Κατάρτισης, από τη
σύνθεση της Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος, από τη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στα
θεµατικά εργαστήρια, σε ειδικές οµάδες εργασίας κ.α..
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1.16.2 Στερεά Ελλάδα
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η ΕΥ∆ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, πραγµατοποίησε, ένα πλήθος
ενεργειών δραστηριοποιούµενη στο πλαίσιο κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2007 –2013 σύµφωνα µε την
2ή Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών που δηµοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2004. Στο πλαίσιο προσπάθειας αυτής η Περιφέρεια επεδίωξε την εκπροσώπηση, άποψη και συµµετοχή των
φορέων που εκπροσωπούν τους πολίτες, τους επαγγελµατίες και τις κοινωνικές οµάδες και οι
οποίοι είναι αυτοί θα κληθούν σε µεγάλο βαθµό να υλοποιήσουν τον σχεδιασµό αυτό.
Οι κύριες δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν για το σχεδιασµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου είναι οι εξής:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Σε συνέχεια της επιστολής µε αριθ. Πρωτ. 2915/ΕΥΣΑ157/27-1-2005 ΤΟΥ
ΥΠΟΙΟ ανταποκρίθηκε στην πρώτη υποχρέωση της έναντι του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, συµπληρώνοντας και υποβάλλοντας το αρχικό σχέδιο των προτάσεων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για την σύνταξη των κατευθύνσεων Εθνικής στρατηγικής Ανάπτυξης 20072013.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Στη συνέχεια απέστειλε επιστολή σε όλους του Φορείς της Περιφέρειας µε
συνηµµένα το αρχικό σχέδιο των προτάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την σύνταξη
των κατευθύνσεων Εθνικής στρατηγικής Ανάπτυξης 2007-2013 την 1η , 2η εγκύκλιο ζητώντας να
εκφράσουν τις απόψεις τους.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Συγκρότηση 1Ης ΟΣΠ για τις ανάγκες κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Αποστολή επιστολής για τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από όλους τους φορείς
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 Συλλογή και επεξεργασία των ερωτηµατολογίων που απέστειλαν οι φορείς
ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Υλοποίησε προσυνεδριακές συναντήσεις εργασίας στις έδρες των Νοµών της
Περιφέρειας µε σκοπό να διευκρινιστούν απορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και το πλαίσιο κατάρτισης του ΕΣΣΑ 2007 – 2013, και να οριστούν τα θέµατα και οι εισηγητές του Συνεδρίου.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 Πρόσκληση του Γενικού Γραµµατέα προς το σύνολο των Φορέων να συµµετάσχουν στο Αναπτυξιακό Συνέδριο και να δηλώσουν συµµετοχή στα Αναπτυξιακά Εργαστήρια
ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 Υλοποίησε το διήµερο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
µε τη συµµετοχή όλων των Κοινωνικών Φορέων της Περιφέρειας, εκπροσώπων των Υπουργείων, και Εµπειρογνωµόνων. Προσκάλεσε του φορείς να συµµετάσχουν σε Αναπτυξιακά Εργαστήρια
ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 Κωδικοποίησε τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου και απέστειλε κείµενο συµπερασµάτων στο 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 Συµµετοχή του Γ.Γ και Στελεχών στο 1Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο.
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Συµµετοχή του Γ.Γ και Στελεχών στο 2Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Προσκάλεσε µε επιστολή τον του Φορείς – Εταίρους της Περιφέρειας να υποβάλλουν Προτάσεις έργων – δράσεων για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Σύσταση ΟΣΠ σε συνέχεια Την ΚΥΑ αριθ.2/50224/022(ΦΕΚ 298/13-3-2006) «Σύσταση Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος του άρθρου 19, ν 3312/2005, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Κοινοποίησε της 3η Εγκύκλιο στους Φορείς.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 Κωδικοποίησε τις Προτάσεις των Φορέων στη βάση των κατηγοριών της 3ης εγκυκλίου.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 – Η ΟΣΠ σε συνεργασία µε τον εµπειρογνώµονα της Περιφέρειας και σε συνεργασία µε τις ΟΣΠ Θεσσαλίας – Ηπείρου συνέταξε το σχέδιο του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των φορέων.
Έχει αναρτήσει το σύνολο των εγγράφων – εγκυκλίων – διαδικασιών στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.16.3 Ηπειρος
Το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Ηπείρου, ενόψει της προγραµµατικής περιόδου 20072013, πραγµατοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 24 και 25 Ιουνίου 2005 µε θέµα «Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπτυξης 2007-2013», παρουσία εκπροσώπων της Κεντρικής και Περιφερειακής διοίκησης, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθµού, επιστηµονικών, κοινωνικών και οικονοµικών φορέων
της Περιφέρειας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας. Κατά τη γενική παρουσίαση του
Συνεδρίου συζητήθηκαν οριζόντια ή γενικότερα θέµατα (Στρατηγική της Λισσαβόνας, νέα Προγραµµατική Περίοδο, νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, Συµπράξεις του ∆ηµοσίου µε τον Ιδιωτικό Τοµέα ...). Στη συνέχεια οργανώθηκαν οµάδες εργασίας µε θεµατικό περιεχόµενο, ως εξής:
1η Θεµατική Ενότητα: Υποδοµές και δράσεις για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας.
2η Θεµατική Ενότητα: Αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος – πρόληψη κινδύνων
3η Θεµατική Ενότητα: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού – προώθηση στην απασχόληση
4η Θεµατική Ενότητα: Βελτίωση της προσπελασιµότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες οικονοµικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος
5η Θεµατική Ενότητα: Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου
Το Μάιο του 2006 η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε τη διοργάνωση τεσσάρων θεµατικών Ηµερίδων. Οι ηµερίδες πραγµατοποιήθηκαν µία σε κάθε Νοµό της Περιφέρειας, η δε θεµατολογία τους
προσδιορίστηκε βάσει των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας. Οι εργασίες
των ηµερίδων ακολούθησαν τη δοµή του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, ενώ στόχος τους η επικαιροποίηση των βασικών αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας και η ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων φορέων αναφορικά µε τις διαδικασίες σχεδιασµού τη Νέα Προγραµµατική Περίοδο. Οι
ηµερίδες ήταν οι εξής:
1η Θεµατική Ηµερίδα: «Ανθρώπινοι πόροι-Παιδεία», Ηγουµενίτσα (18.05.2006)
2η Θεµατική Ηµερίδα: «Καινοτοµία και Νέες Τεχνολογίες µε έµφαση στους Τοµείς Τουρισµός και
Πολιτισµός», Πρέβεζα (19.05.2006)
3η Θεµατική Ηµερίδα: «Επιχειρηµατικότητα & Ανταγωνιστικότητα», Ηγουµενίτσα (26.05.2006)
4η Θεµατική Ηµερίδα: «Περιβάλλον & Ποιότητα ζωής - Υγεία», Ιωάννινα (29.05.2006)
Σηµειώνεται, επίσης, ότι στο πλαίσιο της εδραίωσης του δηµοσίου διαλόγου στις διαδικασίες σχεδιασµού της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου, η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε την πρωτοβουλία για
την ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας, µέσα από την ιστοσελίδα της, για την υποβολή
προτάσεων και παρατηρήσεων από φορείς της Ηπείρου, σχετικά µε τις ανάγκες και αναπτυξιακές
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προτεραιότητες ανά τοµέα δραστηριοποίησής τους, πρωτοβουλία η οποία δηµοσιοποιήθηκε από
την Περιφέρεια στο πλαίσιο περιφερειακών και τοπικών συναντήσεων.
Τέλος, υπογραµµίζεται ότι η προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτέλεσε
σταθερό γνώµονα στις διαδικασίες διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν κατά την κατάρτιση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο 2007-2013, που περιγράφεται στην ενότητα 2.6.
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1.17 Κατάταξη-ιεράρχηση των βασικών ανισοτήτων, προβληµάτων και αναπτυξιακών κενών
Η ανάλυση που έχει προηγηθεί έχει αναδείξει µεγάλο αριθµό ανισοτήτων, προβληµάτων και αναπτυξιακών κενών. Ο επόµενος πίνακας επιχειρεί µια σύνοψη των βασικών σχετικών διαπιστώσεων, όχι λεπτοµερειακή αλλά µε οµαδοποίησή του σε ευρύτερες ενότητες (πρώτη στήλη) και
υποενότητες (δεύτερη στήλη). Οι ευρύτερες ενότητες αντιστοιχούν στις µείζονες Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ). Σηµειώνεται ότι. λόγω επικάλυψης των
ΚΣΚΓ «Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών και πόλεων» και «Ενίσχυσης χωρικής διάστασης στρατηγικής, χωρικού σχεδιασµού και πολυκεντρικής προσέγγισης», παρεµβάσεις που
αφορούν τον αστικό χώρο συνολικά καθώς και το χωροταξικό σχεδιασµό εντάσσονται στη δεύτερη, ενώ παρεµβάσεις που αφορούν το περιβάλλον−όπως και τις υποδοµές−στην πρώτη. Εχει
επίσης προστεθεί µια ενότητα µε τρεις στρατηγικές ανάγκες, πριν από αυτές που αντιστοιχούν
στις ΚΣΚΓ.
Η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας, καθεστώτος ενίσχυσης (αµιγής σύγκλιση ή phasing
in), και ΧΕ ΘΣΗ. Είναι έτσι δυνατή η παρακολούθηση των ειδικών αναπτυξιακών αναγκών κάθε
περιφέρειας, η συγκριτική θέση κάθε περιφέρειας στο σύνολο της ΧΕ, και ο προσδιορισµός συνθετικών αναγκών σε επίπεδο ΧΕ.
Η ιεράρχηση των αναγκών γίνεται µε τη χρήση τριών βαθµίδων, από το 1 ως το 3, µε φθίνουσα
βαρύτητα των αναγκών. Η έλλειψη βαθµολόγησης σηµαίνει σχετική απουσία/περιορισµένη παρουσία της αντίστοιχης ανάγκης.

Θεσσαλία

Στερεά
Ελλάδα

Ηπειρος

Αµιγής
σύγκλιση

XE
ΘΣΗ

Επιτάχυνση σύγκλισης και αντιµετώπιση ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων

1

3

1

1

2

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης (στο πλαίσιο
της ΣτΛ)

2

1

1

1

1

Βιωσιµότητα-αειφορία ανάπτυξης

1

2

1

1

1

Βελτίωση υπερτοπικής προσβασιµότητας

1

3

1

1

2

Βελτίωση ενδοπεριφερειακής προσβασιµότητας

1

1

1

1

1

Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλους τους
τοµείς

1

2

1

1

1

Προστασία-βιώσιµη αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος και
φυσικών πόρων

1

1

1

1

1

Ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδοµών

1

1

1

1

1

Ενίσχυση υποδοµών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης

2

2

2

2

2

Προστασία και βιώσιµη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς

2

2

1

2

2

2

2

3

2

Ανάγκες

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
Βελτίωση
της ελκυστικότητας των
περιφερειών και
πόλεων

Ενίσχυση συµβολής ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα και αειφορία

Ενίσχυση
καινοτοµίας,
επιχειρηµατικότητας και

Αντιµετώπιση της δηµογραφικής αδυναµίας

1

2

1

1

1

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας-Βελτίωση της πρόσβασης
στη χρηµατοδότηση

1

1

1

1

1

Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας

1

1

2

1

1

∆ικτύωση των επιχειρήσεων, εξωστρέφεια, και συµπληρωµατικότητα µε τοµείς υψηλών επιδόσεων

3

1

2

2

2

Ψηφιακή σύγκλιση και διεύρυνση της χρήσης ΤΠΕ

1

2

1

1

1

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

1

1

1

1

1
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Θεσσαλία

Στερεά
Ελλάδα

Ηπειρος

Αµιγής
σύγκλιση

XE
ΘΣΗ

Στήριξη της ποιοτικής και εξωστρεφούς γεωργίας

1

2

1

1

2

Ενίσχυση, διεύρυνση και αναβάθµιση του τουρισµού

2

3

1

2

2

Αναβάθµιση της µεταποίησης προς κλάδους µε µεγαλύτερη
προστιθέµενη αξία και µε βελτίωση περιβαλλοντικών παραµέτρων της

2

1

2

2

2

Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση, κατάρτιση)

1

3

1

1

2

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των
επιχειρήσεων

1

2

2

1

2

∆ιευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση, γενικά και για
ειδικές οµάδες (γυναίκες, νέοι, µακροχρόνια άνεργοι, εργαζόµενοι σε φθίνοντες κλάδους)

2

1

1

1

1

∆ηµιουργία ενός βιώσιµου συστήµατος υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης

1

2

1

1

1

Ανάγκες

οικονοµίας γνώσης

∆ηµιουργία περισσότερων και
καλύτερων θέσεων
εργασίας

Ενίσχυσης χωρικής διάστασης
στρατηγικής, χωρικού
σχεδιασµού και
πολυκεντρικής
προσέγγισης
Βελτίωσης διακυβέρνησης, συµµετοχής
όλων των
φορέων,
κλπ

Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης

3

1

1

2

2

Προώθηση της ισότητας των φύλων

1

2

1

1

1

Ενίσχυση της συνοχής-εσωτερικής ολοκλήρωσης της χωρικής
ενότητας, µε παράλληλη διαφοροποίηση της στρατηγικής
ανάλογα µε τις ιδιοµορφίες των περιφερειών

2

2

2

2

2

Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των µεγάλων αστικών
κέντρων

2

2

1

2

2

Ενίσχυση της δικτύωσης του οικιστικού δικτύου µεταξύ των
κέντρων και µεταξύ κέντρων και υπαίθρου

2

2

1

2

2

Βιώσιµη αστική ανάπτυξη

1

1

1

1

1

Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

1

2

1

1

1

Ανάπτυξη των νησιώτικων περιοχών

2

2

3

2

Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

2

2

2

2

2

Ενίσχυση του συντονισµού µε το σχεδιασµό όµορων περιοχών (εκτός της ΧΕ)

3

1

3

3

2

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης
και της αυτοδιοίκησης

2

2

1

1

2

Ενίσχυση της συµµετοχής όλων των φορέων στο σχεδιασµό
και την εφαρµογή των πολιτικών (διακυβέρνηση)

3

2

1

2

2

3

2

2

3

3

2

3

3

Ευρωπαϊκή χωρική συνεργασία και µεταφορά τεχνογνωσίας.
∆ια βίου εκπαίδευση στελεχών περιφ. διοίκησης και τοπικής
αυτοδιοίκησης

3
3
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1.18 Ανάλυση ισχυρών σηµείων-αδυναµιών-ευκαιριών-απειλών
Η SWOT ανάλυση της Χωρικής Ενότητας παρουσιάζεται σε δύο πίνακες:
1) Για τον πρώτο πίνακα χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία των SWOT αναλύσεων κάθε µίας των
τριών Περιφερειών ώστε να ληφθεί υπόψη η ειδικότερη φυσιογνωµία κάθε Περιφέρειας στην διαµόρφωση της στρατηγικής, και για την σύνθεση των τριών πινάκων σε ένα, χρησιµοποιήθηκε η
αρχή της πλειοψηφίας. Όπου υπήρχε ισοβαρής αξιολόγηση, επελέγη το ασθενέστερο σηµείο, ως
πρωτεύουσας σηµασίας.
Επιδιώχθηκε ώστε τα θέµατα να είναι σε αρκετό βαθµό διαπεριφερειακά, µε την έννοια ότι αφορούν περισσότερες της µίας Περιφέρειες που συγκροτούν την Χωρική Ενότητα Θεσσαλία- Στερεά
Ελλάδα- Ήπειρο.
2) Στο δεύτερο πίνακα τηρήθηκε η µέθοδος των SWOT του ΕΣΠΑ για την παραγωγή τεσσάρων
(4) κατηγοριών επιλογών πολιτικής.
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Πίνακας 30 Ανάλυση SWOT
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

- Αυξητικός ρυθµός ΑΕΠκκ
- Υψηλό δυναµικό ΑΠΕ προς οικονοµική αξιοποίηση
- Ύπαρξη µεγάλων µονάδων στη
µεταποίηση
- Αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό
απόθεµα για την ανάπτυξη όλων
των µορφών τουρισµού.

-

Επίπεδο ΑΕΠκκ
Ανεπαρκής εξωστρέφεια µεγάλων επιχειρήσεων
Ανεπαρκής εξωστρέφεια/ δικτύωση ΜΜΕ
Μειωµένη διεθνής ανταγωνιστικότητα
Μικρό µερίδιο τοµέων και προϊόντων τεχνολογικής έντασης
∆ιαρθρωτικές αδυναµίες τουριστικού τοµέα
Ελλείψεις στις ερευνητικές υποδοµές
Ανεπαρκής σύνδεση ΕΤΑ µε τις επιχειρήσεις
Ψηφιακό χάσµα
Ανεπαρκής ανάπτυξη υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις
Ελλείψεις στις επιχειρηµατικές υποδοµές
∆ιαρθρωτικές αδυναµίες εµπορίου

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

- Σχετικά υψηλή εσωτερική
ανταγωνιστικότητα
- Γεωργικοί πόροι- ∆υνατότητες εκσυγχρονισµού γεωργίας
- Σηµαντικές υποδοµές
(πλην ΑΠΕ)
- Αυξανόµενη ζήτηση νέων
µορφών τουρισµού
- Ύπαρξη κρίσιµη µάζας ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης
- Ανάπτυξη εξόρυξης

- Μεγάλο µέγεθος παραδοσιακής γεωργίας
- ∆ιαρθρωτικές αδυναµίες και πιέσεις στη µεταποίηση
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
-Κεντρική γεωγραφική – χωροταξική θέση στον ελληνικό χώρο
-Υλοποίηση σε µεγάλο βαθµό των
σηµαντικών µεταφορικών υποδοµών ( Εγνατία , ΠΑΘΕ) και προγραµµατισµός σηµαντικών έργων
για τη βελτίωση του συστήµατος
µεταφορών υψηλών προδιαγραφών.
-Ύπαρξη εµπειρίας, τεχνογνωσία
και δοµών για την ανάπτυξη µεγάλων τεχνικών έργων.

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
- Μεγάλη απόσταση από τον πυρήνα του ευρωπαϊκού χώρου
- Ελλείψεις στη βασική εθνική- διαπεριφερειακή
οδική υποδοµή και τη διασύνδεση των µέσων
µεταφοράς
- Ελλείψεις στο σιδηροδροµικό δίκτυο
- Ανεπάρκειες στο σύστηµα µεταφορών
- Ανεπάρκειες στο σύστηµα θαλασσίων µεταφορών
- Ανεπάρκειες στο σύστηµα αεροµεταφορών

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

- Η συνεχιζόµενη Κοινοτική
χρηµατοδότηση της νέας
προγραµµατικής περιόδου
- Η προοπτική υλοποίησης
µεγάλων µεταφορικών υποδοµών (∆υτικός Άξονας, Ε65) µε συµβάσεις παραχώρησης (Σ∆ΙΤ).
- Εγγύτητα στην Αττική

- Εγγύτητα στα Βαλκάνια (δυνητική ενδοχώρα, απειλές από ανταγωνισµό ή γεωπολιτικές)
- Η υστέρηση στην ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορικών
υποδοµών µε αποτέλεσµα την ελλειπή αξιοποίηση των ∆ιευρωπαϊκών µεταφορικών
αλυσίδων
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
- Σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο
εκπαίδευσης πληθυσµού
- Σχετικά ικανοποιητική κατάσταση
βασικών υποδοµών εκπαίδευσης

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

- Υψηλή ανεργία ειδικών οµάδων πληθυσµού
- Αδυναµίες δια βίου εκπαίδευσης
- Ελλείψεις σε προχωρηµένες υποδοµές εκπαίδευσης και σε ανώτατη εκπαίδευση
- Μειωµένη αποτελεσµατικότητα και προβλήµατα οργάνωσης διοίκησης και αυτοδιοίκησης
- ∆ηµογραφική γήρανση
- Υψηλό ποσοστό ανεργίας
- Κοινωνικός αποκλεισµός

- ∆ιαθεσιµότητα πόρων αναπτυξιακών προγραµµάτων
- Εθνικές µεταρρυθµίσεις

- Αδυναµία αποτελεσµατικής διασύνδεσης της εκπαίδευσης
µε την αγορά εργασίας
- Η µετάβαση στην
οικονοµία της γνώσης βραχυπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα
µπορεί να οδηγήσει
σε απώλειες θέσεων
εργασίας λόγω αναδιαρθρώσεων στη
ζήτηση της εργασίας
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
- ∆ιαθεσιµότητα φυσικών πόρων
- Πολιτιστική κληρονοµιά µε δυνατότητες ανάδειξης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΧΩΡΟΣ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

- Ενδοπεριφερειακές ανισότητες
- Ειδικά προβλήµατα ανάπτυξης ορεινών και
νησιωτικών περιοχών
- Ελλείψεις σε κοινωνικές υποδοµές
- Ελλείψεις στη διαχείριση στερεών απορριµµάτων
- Ελλείψεις στη διαχείριση υγρών αποβλήτων
- Προβλήµατα εσωτερικής οργάνωσης και
λειτουργίας οικιστικού χώρου
- ∆ιάρθρωση οικιστικού δικτύου
- Συγκρούσεις και αδυναµίες σχεδιασµού
χρήσεων γης
- Ανεπαρκής ενσωµάτωση αειφορίας στην
ανάπτυξη και το σχεδιασµό
- Αδυναµίες χωροταξικού σχεδιασµού αλλά
µε προοπτική βελτίωσης
- Αδυναµίες πολεοδοµικού σχεδιασµού

- Τάση µεταβολής περιβαλλοντικής ευαισθησίας της
κοινωνίας
- Ύπαρξη µεγάλων πόλεων
– δυνητικών πόλων ανάπτυξης

- Αδυναµίες προστασίας – διαχείρισης
φυσικών πόρων και
ευαίσθητων φυσικών
περιοχών
- Ανεξέλεγκτη αστική
διάχυση
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Πίνακας 31 Κατευθύνσεις στρατηγικής

-

Ευκαιρίες

-

Απειλές

-

-

Ισχυρά σηµεία
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των µεγάλων µεταφορικών υποδοµών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση
της εξωστρέφειας
Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και υποστήριξη της επιχειρηµατικής εξωστρέφειας
Ενίσχυση δικτύωσης µεταξύ επιχειρήσεων και ενθάρρυνση υιοθέτησης καινοτοµιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
παραγωγικού συστήµατος
Ενίσχυση δυναµικών κλάδων στον τοµέα των υπηρεσιών
Προώθηση εξαγωγών σε αναπτυσσόµενες χώρες
Ολοκληρωµένη αειφορική προσέγγιση της επιχειρηµατικότητας
και των επενδύσεων στον ενεργειακό τοµέα.
Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση φυσικού και πολιτισµικού δυναµικού για την ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού.
∆ιασύνδεση φορέων ΕΤΑ και επιχειρήσεων
Ανάδειξη αστικών πόλων σε κέντρα ∆ιαπεριφερειακής και Εθνικής εµβέλειας
Ανάδειξη της ΧΕ ως συνδετικού κρίκου ανάµεσα σε ΕΕ και τρίτες
περιοχές (Βαλκάνια)
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ενθάρρυνση παραγωγής επώνυµων προϊόντων για τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της εγχώριας παραγωγής
Προώθηση επιχειρηµατικών συνεργασιών µε τα Βαλκάνια και την
Ιταλία
Αποφυγή “κατακερµατισµού” των πόρων της νέας προγραµµατικής περιόδου, σε πολλά µικρά έργα, αµφίβολης ή ελάχιστης
προστιθέµενης αξίας.
Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των φορέων υλοποίησης στη
νέα προγραµµατική περίοδο

-

-

-

-

-

Αδυναµίες
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ενίσχυση της επιχειρηµατικής και τεχνολογικής καινοτοµίας .
Προώθηση της οικονοµικής διαφοροποίησης στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα
στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, µέσω της αειφορικής αξιοποίησης
των πολιτιστικών και φυσικών πόρων.
Μεγαλύτερη έµφαση στην παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιηµένων προϊόντων
Αποτελεσµατική διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και
έγκαιρη προσαρµογή του ανθρώπινου δυναµικού στις µεταβαλλόµενες
συνθήκες της αγοράς εργασίας
Αναβάθµιση των παραδοσιακών κλάδων µεταποίησης
Ενίσχυση ψηφιακής οικονοµίας
∆ιοικητική µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός ∆ηµόσιου τοµέα
Ευαισθητοποίηση κοινωνικού συνόλου και επιχειρηµατιών για την ενσωµάτωση ειδικών οµάδων πληθυσµού
Βελτίωση του δικτύου κοινωνικών υποδοµών και εξυπηρετήσεων στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο- εξυπηρέτηση ειδικών πληθυσµιακών οµάδων
∆ηµιουργία οργανωµένων υποδοµών επιχειρήσεων και διαµετακόµισης
Εφαρµογή θεσµικού πλαισίου διαχείρισης προστατευόµενων φυσικών οικοσυστηµάτων
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιµότητας ορεινών και µειονεκτικών περιοχών µε σηµαντικά κοµβικά σηµεία του συστήµατος µεταφορών
Αξιοποίηση των ∆ιευρωπαϊκών µεταφορικών αλυσίδων µε την υποστήριξη
των συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών
Πρόληψη και διαχείριση περιβαλλοντικών και γεωπολιτικών κινδύνων
Επιτάχυνση κατάρτισης και έγκρισης πολεοδοµικών σχεδίων και οριοθέτηση χρήσεων γής
Ενθάρρυνση παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών κυρίως µε την
αξιοποίηση των ΤΠΕ
∆ιαµόρφωση ελκυστικών συνθηκών δραστηριοποίησης για επιχειρήσεις
και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης

115

ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ– ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013
Η ανάλυση της Πρώτης Ενότητας εντόπισε µια σειρά αναπτυξιακών αναγκών και προβληµάτων και ανέδειξε µια συνθετική εικόνα των ισχυρών σηµείων, των αδυναµιών, των
ευκαιριών και των κινδύνων που αφορούν την Χωρική Ενότητα Θεσσαλίας –Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου (ΘΣΗ). Η ιεράρχηση των προβληµάτων και των αναγκών προέκυψε από την ανάλυση και την σύνθεση των χαρακτηριστικών των τριών Περιφερειών.

Οι ανάγκες αυτές είναι υπαρκτές και πραγµατικές, αλλά δεν ασκούν όλες τις ίδιες πιέσεις
ούτε έχουν όλες την ίδια σηµασία για την αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής. Αν και
κάθε Περιφέρεια παρουσιάζει τις δικές της ανάγκες και τα δικά της προβλήµατα και είναι
δυνατόν να εµφανίζει επιµέρους διαφοροποιήσεις, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η ιεράρχηση της Πρώτης Ενότητας ικανοποιεί όλες τις Περιφέρειες και εκφράζει το πραγµατικό µέγεθος και τη βαρύτητα των προβληµάτων και αναγκών.

Για παράδειγµα, είτε στο σύνολό τους, ή σε σηµαντικές επιµέρους ενότητες οι τρεις Περιφέρειες αντιµετωπίζουν ακόµη και σήµερα σηµαντικά προβλήµατα προσπελασιµότητας και παρουσιάζουν ελλείψεις σε βασικές αστικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδοµές. Επίσης παρουσιάζουν χαµηλές επιδόσεις στην ανάπτυξη της έρευνας και της
καινοτοµίας, χαµηλό βαθµό αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από το παραγωγικό
τους σύστηµα, περιορισµένο βαθµό ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και µη ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων. Παράλληλα, οι αγορές εργασίας
χαρακτηρίζονται από ακαµψία, υπερβολική ρύθµιση και περιορισµένη προσβασιµότητα
για τους νέους, ενώ το επίπεδο επένδυσης σε νέες γνώσεις και εξειδικεύσεις είναι κάτω
από το επιθυµητό. Στο επίπεδο της χωρικής οργάνωσης, τα µεγάλα αστικά κέντρα της
περιοχής δεν έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθµό µια σειρά από δυνατές µητροπολιτικές λειτουργίες, ενώ το αστικό σύστηµα στο σύνολο του παρουσιάζει χαµηλό επίπεδο δικτύωσης και συνεργασίας. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αφενός περιορίζουν τη δηµιουργία αναπτυξιακών πόλων και αφετέρου εµποδίζουν τη διάχυση της ανάπτυξης
στον υπόλοιπο αστικό και περιαστικό χώρο.

Η καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων αναγκών και προβληµάτων σε συνδυασµό µε την κατανόηση των ΙΑΕΑ, συµπυκνώνουν τα βασικά πορίσµατα της ανάλυσης
της Πρώτης Ενότητας του ΕΠ, τα οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην διαµόρφωση
της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΧΕ ΘΣΗ.

Σύµφωνα µε την 4η Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ (Νοέµβριος 2006) για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2003 η στρατηγική των Χωρικών Ενο-
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τήτων θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να αντιµετωπίζει τις ιεραρχηµένες ανάγκες και
τα προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί.

Ο σκοπός αυτής της ∆εύτερης Ενότητας είναι να συνθέσει την αναπτυξιακή στρατηγική
της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου. Η σύνθεση προκύπτει
ως µια διαδικασία η οποία λαµβάνει καταρχήν υπόψη της τα πορίσµατα της Πρώτης
Ενότητας µε τα ΙΑΕΑ και τις ιεραρχηµένες ανάγκες της ΧΕ ΘΣΗ. Επιπλέον, λαµβάνει
υπόψη της τα πορίσµατα της ανάλυσης και της κοινωνικής διαβούλευσης σε κάθε Περιφέρεια, καθώς και την εµπειρία της από την εφαρµογή του Γ’ ΠΕΠ. Η διαδικασία αυτή
επιτρέπει αφενός µεν τη διαµόρφωση µιας ενιαίας στρατηγικής για την ΧΕ ΘΣΗ και αφετέρου την εξειδίκευση αυτής της στρατηγικής στις επιµέρους συνιστώσες Περιφέρειες.
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2.1 Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Χωρικής Ενότητας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
Η ενότητα αυτή, παρουσιάζει την αναπτυξιακή στρατηγική της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου η οποία περιλαµβάνει το αναπτυξιακό όραµα της περιοχής
και τους στόχους της ανάπτυξης. Η ενότητα βασίζεται στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
της ΧΕ αλλά και των επιµέρους Περιφερειών και λαµβάνει υπόψη της ταυτόχρονα τα
ιδιαίτερα οικονοµικά, κοινωνικά, διαρθρωτικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ΧΕ
Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, τα δυνατά και αδύνατα σηµεία των επιµέρους γεωγραφικών και διοικητικών συνιστωσών και τις ευκαιρίες και απειλές οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα µε τις τεκµηριωµένες θέσεις της ανάλυσης και τις ιεραρχηµένες ανάγκες, η ενότητα αυτή λαµβάνει υπόψη της επίσης τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ΥΠΟΙΟ και της ΕΕ, αλλά και τα πορίσµατα της κοινωνικής διαβούλευσης στο περιφερειακό επίπεδο.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση στην υποενότητα 2.5, οι αναπτυξιακοί στόχοι της
Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια µε
τους στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΑ, τους στόχους του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και τα Προγραµµατικά Κείµενα της ΕΕ.

Το βασικότερο πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζει η ΧΕ Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου
είναι η χαµηλή ανταγωνιστικότητα και η περιορισµένη εξωστρέφεια της οικονοµίας και η
απόσταση από το επίπεδο ανάπτυξης της ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς εµφανίζει υψηλό επίπεδο κατά κεφαλή ΑΕΠ, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην ‘έξοδο’ της βιοµηχανίας της Αττικής προς την Βοιωτία για µια σειρά από λόγους που σχετίζονται µε τον κορεσµό της Αττικής22. Η έντονη µεταποιητική δραστηριότητα στον άξονα
Οινόφυτα – Σχηµατάρι αφορά κυρίως τη Βοιωτία και όχι τους άλλους νοµούς της Στερεάς, οι οποίοι εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από χαµηλότερα επίπεδα ΑΕΠ. Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο ΑΕΠ δεν αντιστοιχεί σε ανάλογα υψηλά επίπεδα ευηµερίας,
καθώς όλοι οι υπόλοιποι δείκτες ανάπτυξης της οικονοµίας της Βοιωτίας και της Στερεάς
είναι κάτω από το µέσο όρο της χώρας.

22

Το υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ της Βοιωτίας δεν αντιπροσωπεύει την πραγµατική κατάσταση ως προς το επίπεδο ευηµερίας του νοµού, καθώς στην Βοιωτία παράγεται ένα σηµαντικό τµήµα του ΑΕΠ της Αττικής. Το
‘παράδοξο’ αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Αττική, για µια σειρά από λόγους
µεταξύ των οποίων και συγκεκριµένες πολιτικές περιορισµού του δυναµισµού της µητρόπολης, έχει εξάγει ένα
σηµαντικό τµήµα του µεταποιητικού της δυναµικού στους γειτονικούς νοµούς της Βοιωτίας (και εν µέρει της
Ευβοίας) προς βορά και της Κορινθίας προς νότο. Οι επιχειρήσεις (κατά κανόνα µεγάλα εργοστάσια) οι οποίες
είναι εγκατεστηµένες στο τρίγωνο Οινόφυτα – Σχηµατάρι – Χαλκίδα ανήκουν σε επιχειρηµατίες που κατοικούν
στην Αθήνα, έχουν συχνά την έδρα τους στην Αθήνα, απασχολούν χιλιάδες εργαζόµενους οι οποίοι µετακινούνται καθηµερινά από την Αθήνα (συνήθως µε λεωφορεία των επιχειρήσεων) και χρησιµοποιούν πρώτες
ύλες, ενδιάµεσες εισροές και υπηρεσίες που µικρή ή ελάχιστη σχέση έχουν µε την οικονοµία του νοµού Βοιωτίας. Οι επιχειρήσεις είναι µεν εγκατεστηµένες και παράγουν τα προϊόντα τους στη Βοιωτία, αλλά τα εισοδήµατα τα οποία δηµιουργούν είτε ως επιχειρηµατικά κέρδη, είτε ως αµοιβές της εργασίας και των άλλων συντελεστών παραγωγής διαφεύγουν σε µεγάλο βαθµό προς την Αττική και συνεπώς έχουν περιορισµένη συµβολή
στην τοπική ανάπτυξη. Αν κανείς εξαιρέσει τις επιχειρήσεις αυτές από την οικονοµία της Βοιωτίας θα διαπιστώσει ότι η µεταποιητική δραστηριότητα περιορίζεται σηµαντικά σε µικρές συγκεντρώσεις γύρω από την
Θήβα και την Λιβαδειά.
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Φυσικά, η κάθε συνιστώσα της ΧΕ Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου αντιµετωπίζει τα
δικά της αναπτυξιακά προβλήµατα σε διαφορετική ένταση και σύνθεση. Αν και η Ήπειρος αποτελεί αναπτυξιακά την πλέον ασθενή συνιστώσα, υπάρχουν τµήµατα της Στερεάς και της Θεσσαλίας (κυρίως στο δυτικό τους τµήµα) µε εξίσου σοβαρή υστέρηση σε
µια σειρά από αναπτυξιακούς δείκτες. Η υστέρηση αυτή είναι δυνατόν να ενταθεί στο
νέο οικονοµικό περιβάλλον αν οι περιφέρειες δεν µπορέσουν να αναδιαρθρώσουν τις
παραδοσιακά οργανωµένες οικονοµίες τους και να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που
προκύπτουν σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, αλλά κυρίως στη γεωργία και την µεταποίηση. Ο κίνδυνος στασιµότητας ή απόκλισης είναι υπαρκτός αν δεν καταφέρουν να
αναπτύξουν δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στην γνώση και την καινοτοµία και δεν
καταφέρουν να βελτιώσουν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των
υπηρεσιών τους.

Ένα δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζει η ΧΕ Θεσσαλίας – Στερεάς –
Ηπείρου είναι αυτό της περιορισµένης χωρικής συνοχής η οποία επιβαρύνεται από
µορφολογικές ασυνέχειες, ελλείψεις συνδέσεων και βασικών υποδοµών, δυσκολίες
προσπελασιµότητας αλλά και σηµαντικές διαφορές στην παραγωγική διάρθρωση και
στα επίπεδα ανάπτυξης ανάµεσα στα ορεινά και τα πεδινά τµήµατα, τον ύπαιθρο χώρο
και τις πόλεις, το δυτικό και το ανατολικό τµήµα της Περιοχής.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η γεωγραφία επηρεάζει διαφορετικά το αναπτυξιακό προφίλ
και τις αναπτυξιακές προοπτικές της κάθε µιας από τις τρεις επιµέρους Περιφέρειες. Ένα
σηµαντικό πρόβληµα στην Στερεά Ελλάδα είναι ο περιορισµός της εξάρτησης από την
οικονοµία της Αττικής η οποία προκύπτει από την εγγύτητα µε αυτή και η οποία δεν επιτρέπει εύκολα την ανάπτυξη µιας σειράς παραγωγικών δραστηριοτήτων, κυρίως στον
τριτογενή τοµέα, καθώς η ελκτική δύναµη της Πρωτεύουσας απορροφά σηµαντικό µέρος της αγοραστικής δύναµης της Περιφέρειας. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από
(αλλά και εν µέρει εξηγεί) την έλλειψη µεγάλων αστικών κέντρων στην Στερεά, τα οποία
θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ανασχετικά στην έλξη της µητρόπολης. Από την άλλη
πλευρά, το βασικό πρόβληµα της Ηπείρου είναι η αποµόνωση και η µεγάλη απόσταση
από τις µεγάλες αγορές και το ανατολικό και πιο ανεπτυγµένο τµήµα της χώρας. Η απόσταση αυτή δηµιουργείται πρωτογενώς από τη γεωγραφική θέση και τη µορφολογία του
εδάφους (ορεινοί όγκοι) αλλά επιδεινώνεται δευτερογενώς από την έλλειψη µιας σειρά
σηµαντικών µεταφορικών υποδοµών. Η Θεσσαλία βρίσκεται σε µια ενδιάµεση γεωγραφικά θέση η οποία της προσφέρει αφενός µια ‘απόσταση ασφαλείας’ από τα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας και αφετέρου µια σχετικά καλή (και βελτιούµενη) πρόσβαση σε
αυτά. Το βασικό πρόβληµα προσπελασιµότητας σε αυτή την περίπτωση αφορά τις διεθνείς συνδέσεις, κάποιες ενδοπεριφερειακές συνδέσεις και τις διαπεριφερειακές συνδέσεις µε τις όµορες περιφέρειες.

Σε αυτά τα δύο βασικά προβλήµατα θα πρέπει να προστεθούν οι ανάγκες και προκλήσεις που σχετίζονται µε τη διαχείριση του περιβάλλοντος έτσι ώστε οι παραγωγικές και
κοινωνικές διαδικασίες να διαθέτουν αειφορικά χαρακτηριστικά και να µην επιβαρύνουν
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την ποιότητα τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς και δοµηµένου περιβάλλοντος.

Η ανάλυση των αναγκών και των ΙΑΕΑ δείχνει ότι οι τρεις περιφέρειες της ΧΕ ΘΣΗ έχουν σηµαντικά κοινά σηµεία τα οποία επιτρέπουν µια σύνθεση. Η προτεινόµενη σύνθεση επιχειρεί να προσδιορίσει το αναπτυξιακό όραµα και τον στρατηγικό στόχο της ΧΕ
ΘΣΗ µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις αναπτυξιακές ανάγκες
του ενιαίου χώρου και αφετέρου να εκφράζει σε ικανοποιητικό βαθµό τις τρεις επιµέρους
συνιστώσες (Πίνακας 32).

Πίνακας 32 Ο Στρατηγικός Στόχος και το Αναπτυξιακό Όραµα της ΧΕ Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΧΕ ΘΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΗΠΕΙΡΟΣ

Ο Στρατηγικός Στόχος της ΧΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου για την περίοδο
2007-2013 συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της
εξωστρέφειας της οικονοµίας µε τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την
υιοθέτηση αειφορικών µεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την δυναµική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Χωρικής Ενότητας σε ένα νέο
περιβάλλον όπου διαχρονικά αυξανόµενο ρόλο διαδραµατίζει η επένδυση στην γνώση,
την ποιότητα, την καινοτοµία και τα δίκτυα. Τα αστικά κέντρα αποτελούν τα δυναµικά σηµεία στα οποία θα στηριχθεί η συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια.

Με τον ορισµό του Στρατηγικού Στόχου της περιοχής, το αµέσως επόµενο βήµα είναι η
εξειδίκευση του σε Ειδικούς Αναπτυξιακούς Στόχους. Τόσο η διαβούλευση σε επίπεδο
Περιφερειών, όσο και η ανάλυση της Πρώτης Ενότητας υποδηλώνουν ότι οι τρεις Περιφέρειες αντιµετωπίζουν πολλά κοινά προβλήµατα που επιτρέπουν τη σύνθεση µιας ενιαίας στρατηγικής µε κοινούς στόχους για το σύνολο της ΧΕ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι τρεις περιφέρειες αντιµετωπίζουν σε σηµαντικό βαθµό τα προβλήµατα τα
οποία συνθέτουν εν πολλοίς την εικόνα της αναπτυξιακής υστέρησης του Ελληνικού
χώρου εκτός των µητροπολιτικών περιοχών. Κατά τη διαµόρφωση των κοινών αναπτυξιακών στόχων ελήφθησαν υπόψη τα εξής: Καταρχήν, οι στόχοι θα πρέπει να είναι συµβατοί και να απορρέουν από το αναπτυξιακό όραµα και τους στρατηγικούς στόχους της
ΧΕ ΘΣΗ. ∆εύτερον, οι στόχοι θα πρέπει να αντιµετωπίζουν ευθέως και µε συγκεκριµένο
και ορατό τρόπο τις ιεραρχηµένες ανάγκες της Περιοχής. Τρίτον, οι στόχοι θα πρέπει να
είναι συµβατοί και να συµβάλλουν στην υλοποίηση των εθνικών και Κοινοτικών προτεραιοτήτων στην περιοχή ευθύνης του ΕΠ. Οι κοινοί αναπτυξιακοί στόχοι οι οποίοι προκύπτουν από αυτή την διαδικασία σύνθεσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 33.
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Πίνακας 33. Οι αναπτυξιακοί Στόχοι της ΧΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΧΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ– ΗΠΕΙΡΟΥ

1.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

2.

Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών
και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών δικτύων.

3.

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.

4.

Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

5.

Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής

6.

Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας

7.

Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη

8.

Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

Η ΧΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου διαθέτει οκτώ κοινούς στόχους ανάπτυξης οι οποίοι περιλαµβάνουν την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναµικού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, τις υποδοµές, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, το περιβάλλον, την οικονοµική και χωρική συνοχή, την διαπεριφερειακή συνεργασία
και ολοκλήρωση, την ανάπτυξη του τουρισµού και τον εκσυγχρονισµό της διοίκησης. Οι
στόχοι αυτοί διαµορφώνουν ένα ευρύ φάσµα παρεµβάσεων οι οποίες είναι κρίσιµες για
την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και αναλύονται ως εξής:

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της
καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
Ο πρώτος στόχος ανάπτυξης της ΧΕ ΘΣΗ αφορά στη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
του παραγωγικού συστήµατος, µε την ενίσχυση της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση της
εξωστρέφειας. Ο στόχος αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού προς
τοµείς, κλάδους και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας οι οποίοι ενσωµατώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτοµία. Αποσκοπεί επίσης στην
προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της οικονοµίας της γνώσης, στην επέκταση της
επιχειρηµατικότητας µε κυρίαρχα εξαγωγικό προσανατολισµό, στην κινητοποίηση των
ενδογενών πόρων και στην προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων
υψηλής τεχνογνωσίας. Ο στόχος περιλαµβάνει την ενίσχυση της έρευνας για τη δηµιουργία νέων προϊόντων, την περαιτέρω αξιοποίηση και ενίσχυση των υφιστάµενων ερευνητικών δοµών και υποδοµών, την περαιτέρω ενίσχυση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και την αποτελεσµατικότερη διασύνδεσή τους τόσο µε την αγορά εργασίας
όσο και µε τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση ψηφιακών εφαρµογών στις επιχειρήσεις, την
ενίσχυση υφιστάµενων ή τη δηµιουργία νέων δοµών παροχής συµβουλευτικής και τεχνικής στήριξης στις επιχειρήσεις, την προώθηση των δικτύων και της επιχειρηµατικής ε-
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ξωστρέφειας, την προώθηση και καθιέρωση συστηµάτων πιστοποίησης ποιότητας και
ελέγχου και την βελτίωση και αναβάθµιση των τεχνικών υποδοµών. Ο εν λόγω στόχος
είναι σύνθετος, φιλόδοξος και ιδιαίτερα καθοριστικής σηµασίας για την επιτάχυνση της
διαδικασίας περιφερειακής ανάπτυξης και πραγµατικής σύγκλισης. Για το λόγο αυτό θα
επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µε τις παρεµβάσεις των
τοµεακών προγραµµάτων όπως Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηµατικότητας, Ψηφιακής
σύγκλισης, Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, εκπαίδευση και δια βίου µάθηση

2. Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης
υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών δικτύων.
Ο δεύτερος στόχος ανάπτυξης της ΧΕ ΘΣΗ αφορά στην βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και διαπεριφερειακών µεταφορικών δικτύων. Οι υποδοµές αποτελούν τη βάση της οικονοµικής
και κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και της ποιότητας ζωής. Παρόλα αυτά, παρουσιάζουν
σηµαντικές ελλείψεις και είναι χωρικά άνισα κατανεµηµένες στις συνιστώσες περιφέρειες, παρέχοντας ασθενείς ή ανεπαρκείς συνδέσεις. Συνεπώς, η βελτίωση της προσπελασιµότητας, αλλά και της οδικής ασφάλειας των υποδοµών αποτελεί ένα σηµαντικό αναπτυξιακό στόχο ο οποίος περιλαµβάνει την ολοκλήρωση των συστηµάτων µεταφορών
(οδικές µεταφορές, σιδηροδροµικά δίκτυα, λιµενικές υποδοµές, συνδυασµένες µεταφορές), και την προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Η ανάπτυξη αυτών των υποδοµών θα συµβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, στην βελτίωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις θα επιδιώκουν την µεγαλύτερη δυνατή συµπληρωµατικότητα µε τις παρεµβάσεις των τοµεακών προγραµµάτων. Επιπλέον, ορισµένες σηµαντικές παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας όπως είναι οι µεγάλοι οδικοί άξονες (π.χ. Ιόνια
Οδός, Ε 65, ΠΑΘΕ), διαπεριφερειακές, διανοµαρχιακές και ενδονοµαρχιακές οδοί, σιδηροδροµικά δίκτυα, αεροδρόµια, µεγάλες λιµενικές υποδοµές, δίκτυα φυσικού αερίου,
υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν είτε µέσω των σχετικών τοµεακών προγραµµάτων (π.χ. ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας) είτε µέσω άλλων χρηµατοδοτικών
εργαλείων (π.χ. µέθοδος παραχώρησης, εθνικό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων).

3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
Ο τρίτος σηµαντικός στόχος της ΧΕ ΘΣΗ, ο οποίος διέπει οριζόντια όλους τους τοµείς
ανάπτυξής της περιοχής, είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Βασική αποστολή αυτού του στόχου αποτελεί η συνεχής αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού, η προσαρµογή του στα δεδοµένα των σύγχρονων ανοικτών
οικονοµιών, η διεύρυνση των προοπτικών απασχόλησης του, η µείωση της ανεργίας, η
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και της δια βίου µάθησης, η βελτίωση του συστήµατος υγείας και κοινωνικής προστασίας και η προώθηση της έρευνας. Επίσης, ο
στόχος αυτός επιδιώκει την ενίσχυση της κινητικότητας, την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και την εισαγωγή νέων, σύγχρονων µορφών απασχόλησης, την ενίσχυση
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της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης, την ενίσχυση
της απασχόλησης των νέων και την ενίσχυση µέτρων για την καταπολέµηση των διακρίσεων στην απασχόληση. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στηρίζεται σε δράσεις ενίσχυσης των υποδοµών εκπαίδευσης, στην συστηµατική µελέτη και παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, στην λειτουργία ειδικών προγραµµάτων σύνδεσης της κατάρτισης µε την απασχόληση και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
και της κοινωνίας της πληροφορίας. Η προώθηση ορισµένων σηµαντικών στόχων όπως
η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού, η αύξηση της απασχόλησης και µείωσης της ανεργίας, η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ειδικών οµάδων πληθυσµού, η δια βίου µάθηση, η επέκταση και αναβάθµιση των συστηµάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας θα επιδιωχθεί πρωτίστως µέσω της αξιοποίησης
των πόρων των σχετικών τοµεακών προγραµµάτων (π.χ. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, ΕΠ Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής)
καθώς και άλλων εργαλείων (π.χ. εθνικοί πόροι, πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης, µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, κοινωνικές επιχειρήσεις).

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις παρεµβάσεις του τοµέα Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύση
ισχύουν τα ακόλουθα:
Ανάπτυξη Υποδοµών στην Α’ θµια Φροντίδα Υγείας
Η έµφαση στη πρωτοβάθµια φροντίδα εκφράζει µία στρατηγική που δίνει την απαιτούµενη βαρύτητα στον εξωνοσοκοµειακό τοµέα του συστήµατος υγείας. Οι πρωτοβάθµιες µονάδες λειτουργούν ως το επίκεντρο του όλου συστήµατος υγείας και κοιν.
αλληλεγγύης. Αυτό το σύστηµα για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά προαπαιτεί όχι µόνο αναβαθµισµένες και καλά οργανωµένες πρωτοβάθµιες υπηρεσίες, αλλά και αµφίδροµη επικοινωνία µε τις νοσοκοµειακές µονάδες.
Οι παρεµβάσεις για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται τόσο στην δηµιουργία νέων υποδοµών όσο και στον εκσυγχρονισµό και την λειτουργική αναβάθµιση
της κτιριακής υποδοµής των µονάδων παροχής Α’ θµιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον θα
καλυφθούν αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές µε κινητές µονάδες ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη δοµών ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο.
Ανάπτυξη και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας
Όσον αφορά στην Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάµενων υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης και αναβάθµισης των υποδοµών τους, η
ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η
ανάπτυξη υπηρεσιών για τον έλεγχο των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση
προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Επίσης θα προωθηθούν συντονισµένες δράσεις προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής της δηµόσιας υγείας
τόσο στον γενικό πληθυσµό όσο και σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού.
Ανάπτυξη Υποδοµών στην Β’θµια και Γ’ θµια Περίθαλψη
Οι παρεµβάσεις σε Β’θµιες και Γ’θµιες µονάδες περίθαλψης αφορούν σε δηµιουργία,
ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών που έχουν απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, ∆ιασφάλιση Ποιότητας, Εσω-
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τερικό Έλεγχο κ.ά). Επιδιώκεται µέσω της ενίσχυσης των νοσοκοµειακών υποδοµών η
άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών. Επιπλέον θα συνεχιστεί η αναγκαία δηµιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών τµηµάτων σε νοσηλευτικές µονάδες.
Άλλες Κοινωνικές Υποδοµές
Οι παρεµβάσεις στις κοινωνικές υποδοµές αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών για δοµές ανοικτής φροντίδας, αυτόνοµης και ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδηµοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δηµιουργία δοµών βραχείας νοσηλείας, µονάδες κοινωνικής αποκατάστασης και διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρµογή καινοτόµων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Οι ως άνω παρεµβάσεις του άξονα συνεργούν ισχυρά µε παρεµβάσεις στα Τοµεακά
Προγράµµατα και των δύο διαρθρωτικών Ταµείων.
Η έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον
τοµέα υγείας στο ΕΣΠΑ, µε προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες περιοχές και στοχεύει
στην αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
(ΠΦΥ) εκφράζεται µία στρατηγική που δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα του συστήµατος υγείας που αφορά στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσµού.
Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας που θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του κοινωνικού και τοπικού προσανατολισµού θα βοηθήσει περιοριστεί
στο ελάχιστο η προσφυγή σε δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων από τις αρµόδιες αρχές (Γενικός Γραµµατέας ΥΥΚΑ και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού για τα θέµατα υγείας στο ΕΣΠΑ) για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων υποδοµών υγείας µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου,
συµεριλαµβανοµένου και ποσοτικά-ποιοτικά επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικού του ΥΥΚΑ ενηµερώνονται µετά
την σύναψη σύµβασης εργολαβίας υποδοµών ή προµήθειας εξοπλισµών ώστε να ελέγχουν την επάρκεια του υφιστάµενου προσωπικού και να πραγµατοποιούν την έναρξη
και προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων
υπηρεσιών.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν:
Α.
Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του
στόχων:
•
•
•

Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας.
Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.
Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.
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Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά
στην Aποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία.
Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας23:
•
•
•

1.α.: Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας
1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής
2.β: Αναβάθµιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας
• 4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθµισης της Ψυχικής Υγείας
• 4.β: Αποϊδρυµατισµός ΑµεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση
• 4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών οµάδων
Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των
ΥΠΟΙΟ, ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και τις προτεραιότητες
υγείας για την περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ"24.
Σχετικά µε τις υποδοµές εκπαίδευσης, έµφαση θα δοθεί σε:
Α) Κτιριακές υποδοµές
- Προσχολική αγωγή (νηπιαγωγεία), µε προτεραιτότητα κάλυψης του συνόλου των αναγκών
- Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση προτεραιότητα κάλυψης εάν είναι δυνατόν του συνόλου των περιπτώσεων όπου λειτουργούν µονάδες µε διπλά ωράρια
- Κτιριακές παρεµβάσεις αναβάθµισης χώρων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης
κατά προτεραιότητα στους τοµείς των θετικών και τεχνολογικών επιστηµών, στην αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση και στην δια βίου εκπαίδευση προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων, δοµών έρευνας και καινοτοµίας καθώς και συστηµάτων δικτύωσης και επικοινωνίας,
Β) Υποδοµές σε εξοπλισµό
- Προµήθεια νέου ή αναβάθµιση υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισµού, ιδίως ΤΠΕ, σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια βίου µάθηση, µε προτεραιότητα κάλυψης στο σύνολο της λειτουργίας α)
των ολοήµερων σχολείων, β) των επαγγελµατικών λυκείων και επαγγγελµατικών σχολών και γ) της έρευνας και της καινοτοµίας.

23

Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείµενο προγραµµατισµού
που διαµόρφωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα:
http://www.ygeia-pronoia.gr/4pp.htm).
24

Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, Health and Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 2007-2013.
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4. Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Ο τέταρτος στόχος της ΧΕ ΘΣΗ αφορά στην αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Η ποιότητα του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος αποτελεί ταυτόχρονα σηµαντικό αναπτυξιακό πόρο και βασικό συστατικό της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα
σηµαντικότερα αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα, πηγή ζωής και χώρο ανάπτυξης ποικίλων
δραστηριοτήτων. Συνδέεται άµεσα µε την πρωτογενή παραγωγή και τον τουρισµό, αλλά
και µε την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η στρατηγική είναι σε αρµονία µε το πλαίσιο
πολιτικής, που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τοµέα του φυσικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, το δοµηµένο περιβάλλον συνδέεται άµεσα µε το επίπεδο ευηµερίας των κατοίκων και τη λειτουργικότητα του παραγωγικού συστήµατος της περιοχής. Ο τέταρτος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής επιδιώκει την ενσωµάτωση των
απαιτήσεων της αειφορίας στην οικονοµική δραστηριότητα, στη διαµόρφωση λειτουργικού αστικού δικτύου για την βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των πολιτών και την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων. Επίσης αποσκοπεί στην προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου µε τη διευθέτηση των συγκρούσεων στις χρήσεις γης, την πρόληψη
και µείωση της ρύπανσης και τη συµπλήρωση των υποδοµών συλλογής, διαχείρισης και
τελικής διάθεσης αποβλήτων. Ο τοµέας του Περιβάλλοντος συνολικά για τη χωρική ενότητα θα ενισχυθεί από κοινού από το τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
και το ΠΕΠ. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που παρουσιάζεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ, στόχος είναι στον ορίζοντα της 4ης προγραµµατικής περιόδου, η σηµαντική µείωση της εξάρτησης της χώρας από τη µονοµερή
επιλογή της τελικής διάθεσης σύµµεικτων στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και η επίτευξη
των στόχων, που έχουν τεθεί για την εκτροπή βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος στερεών
αποβλήτων από την υγειονοµική ταφή. Στα πλαίσια των ΠΕΣ∆Α, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είτε από το ΠΕΠ είτε από το τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρορος Ανάπτυξη» ώστε να εκτραπούν τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα από τους ΧΥΤΑ και να
επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για τα έτη 2010 και 2013. Οι ΧΥΤΑ, που
είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητοι να δηµιουργηθούν, όπως προβλέπεται και από
τους ΠΕΣ∆Α, σε κατάλληλο βάθος χρόνου θα µετεξελιχθούν σε ΧΥΤΥ µε παράλληλη
σηµαντική επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους. Η στρατηγική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι στο πλαίσιο «της ολοκληρωµένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων» σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
Ο πέµπτος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΧΕ ΘΣΗ αφορά στην ενίσχυση
της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τόσο η ΧΕ συνολικά, όσο
και οι συνιστώσες περιφέρειες αντιµετωπίζουν σηµαντικά εσωτερικά προβλήµατα άνισης ανάπτυξης και οικονοµικού δυϊσµού, τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις τείνουν να
εντείνονται. Στην αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και τη βελτίωση της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά οι βασικές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, όπως η ολοκλήρωση των δικτύων µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός, η ενίσχυση
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των νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και η στοχευµένη εφαρµογή ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων για τον αστικό και αγροτικό χώρο. Στην επίτευξη αυτών των στόχων ιδιαίτερα σηµαντική αναµένεται να είναι η συµβολή τόσο του ΠΕΠ όσο και των τοµεακών
επιχειρησιακών προγραµµάτων. Ιδιαίτερα στον τοµέα των δικτύων µεταφορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, σηµαντική ρόλο θα διαδραµατίσουν οι παρεµβάσεις των ΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας και Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη. Ορισµένες ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στον αγροτικό χώρο θα προωθηθούν και µέσω του ΕΤΑΑ.
Τέλος, δράσεις ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης θα ενισχυθούν και από άλλα µέσα,
τοµεακά προγράµµατα κ.α.

6. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
Ο έκτος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΧΕ ΘΣΗ αφορά στην ενίσχυση της
διαπεριφερειακής συνεργασίας και κυρίως τη λειτουργική σύνδεση των όµορων περιφερειών και την ένταξή τους σε ευρύτερες χωρικές και οικονοµικές ενότητες οι οποίες να
επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην συνολική αναπτυξιακή στρατηγική. Οι
πολιτικές που συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση περιλαµβάνουν µια σειρά από
υλικές και άυλες υποδοµές, αλλά και την ενίσχυση διαπεριφερειακών επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και δηµόσιων φορέων σε κρίσιµα θέµατα του αναπτυξιακού
σχεδιασµού. Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα
συµβάλλει και η στοχευµένη αξιοποίηση των πόρων των ΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη, Βελτίωση ∆ιοικητικής ικανότητας δηµόσιας διοίκησης κ.α. Επίσης, για την προώθηση της διασυνοριακής –διαπεριφερειακής
συνεργασίας (της περιφέρειας Ηπείρου) θα υπάρξει αξιοποίηση και των δράσεων του
Στόχου 3 Εδαφική Συνεργασία της πολιτικής συνοχής.

7. Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη
Ο έβδοµος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής αφορά στην αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Για την ΧΕ ΘΣΗ ο τουρισµός αποτελεί σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα µε πολλές όµως αναξιοποίητες δυνατότητες και
άνιση κατανοµή στο χώρο. Η διαπίστωση αυτή δηµιουργεί την ανάγκη µιας εξειδικευµένης στρατηγικής η οποία να αφορά στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος, την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, τη δηµιουργία περιφερειακής ταυτότητας, τη δηµιουργία ή αναβάθµιση των τουριστικών υποδοµών, την προσέλκυση επενδύσεων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ενίσχυση της διεθνούς προβολής και την ορθολογική διευθέτηση των συγκρούσεων χρήσεων γης, στο πλαίσιο της ήπιας και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Η
προώθηση αυτού του στόχου, πέραν του ΠΕΠ, θα επιδιωχθεί και µε την αξιοποίηση των
πόρων των ΕΠ όπως κυρίως του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα, ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, ΕΠ Ενίσχυση
της Προσπελασιµότητας. Στην υλοποίηση του στόχου σηµαντική αναµένεται να είναι και
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η συµβολή των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και των παρεµβάσεων της περιφερειακής
διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

8. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης
Για την "Ψηφιακή Σύγκλιση" της Ελλάδας µε τις άλλες χώρες - µέλη και το µέσο όρο της
ΕΕ, η γενική στρατηγική επικεντρώνεται στο όραµα "Ψηφιακό Άλµα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής", στη βάση κυρίως της Στρατηγικής "i2010",
που στοχεύει στη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, επενδύσεις
σε έρευνα και τεχνολογική καινοτοµία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και δηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς, που προάγει την ποιότητα ζωής. Στρατηγικό Στόχο για την ΧΕ αποτελεί η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους πολίτες και η µεγιστοποίηση των ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ, µε την προσαρµογή τους στις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών. Ο παραπάνω στόχος εξειδικεύεται σε δύο προτεραιότητες:
Α) Την βελτίωση της παραγωγικότητας της ΧΕ µε αξιοποίηση των ΤΠΕ που θα επιτευχθεί µε συγκεκριµένες δράσεις που ενισχύουν την προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της ΧΕ, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και ανασχεδιασµό διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην
οικονοµία της ΧΕ και την προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ, και
Β) Την βελτίωση της ποιότητας ζωής που θα επιτευχθεί µε την προώθηση δράσεων που
θα στοχεύουν στην βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ, µε την ισότιµη συµµετοχή των πολιτών της ΧΕ στην Ψηφιακή Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη.
Ο στρατηγικός στόχος της ΧΕ ενισχύεται σηµαντικά από την εφαρµογή των αντίστοιχων
τοµεακών προγραµµάτων, ενώ οι προβλεπόµενες ενέργειες στοχεύουν στην αξιοποίηση
των τοπικών ιδιαιτεροτήτων σε κάθε Περιφέρεια.
Σε ότι αφορά την αναβάθµιση της ικανότητας της ∆ηµόσιας διοίκησης η οποία αποτελεί
αδυναµία για την ΧΕ η βελτίωση της ικανότητας της θα επιτευχθεί µε την αξιοποίηση
των πόρων των ΕΠ Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας δηµόσιας διοίκησης, Ψηφιακή
σύγκλιση και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και άλλων ειδικών προγραµµάτων
εθνικού χαρακτήρα.
Συνολικά, µπορούµε να πούµε ότι οι πρώτοι τρεις στόχοι της ΧΕ ΘΣΗ υπηρετούν την
υλοποίηση του γενικού στόχου της πραγµατικής σύγκλισης. Οι στόχοι 4 και 7 αποτελούν
εξειδικευµένους ειδικούς στόχους για την προώθηση του γενικού στόχου της βιώσιµης
ανάπτυξης. Οι ειδικοί στόχοι 5, 6 και 8 προάγουν το γενικό στόχο της χωρικής και κοινωνικοοικονοµικής συνοχής. Σηµειώνεται, ότι όλοι οι ειδικοί στόχοι βρίσκονται σε σχέση
αλληλεπίδρασης και αλληλοσυµπλήρωσης και µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο συνεισφέρουν
στην υλοποίηση όλων των γενικών στόχων και κατ’ επέκταση στην προώθηση της αναπτυξιακής στρατηγικής. Συνεπώς, είναι εµφανής τόσο η εσωτερική συνοχή µεταξύ γενικών και ειδικών στόχων όσο και η συνέρια µεταξύ των επί µέρους ειδικών στόχων.
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Μεταξύ των παραπάνω στόχων υπάρχει σχέση ισόρροπης συνύπαρξης, συµπληρωµατικότητας αλλά και προσθετικότητας. Όλοι είναι εξίσου σηµαντικοί για την επίτευξη των
υπέρτερων στόχων της πραγµατικής σύγκλισης και της βιώσιµης ανάπτυξης της χωρικής ενότητας.
Φυσικά, η κάθε µια επιµέρους Περιφέρεια είναι δυνατόν να δίνει µεγαλύτερη έµφαση σε
κάποιους από τους κοινούς στόχους ανάλογα µε τη διάταξη των αδύνατων και των ισχυρών σηµείων της. Για παράδειγµα, ο στόχος της προσπελασιµότητας είναι πολύ πιο
κρίσιµης σηµασίας για την Ήπειρο από ότι για τις άλλες δύο Περιφέρειες, ενώ η στόχος
της χωρικής συνοχής είναι υψηλότερης προτεραιότητας στην Στερεά, η οποία παρουσιάζει σαφώς πιο έντονο δυϊσµό.

Για τη χωρική ενότητα που καλύπτει το παρόν ΠΕΠ, ήδη το ΕΣΠΑ (κεφ 4.3.3) έχει οριοθετήσει τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού τόσο στο
επίπεδο κοινών για όλες τις περιφέρειες της χώρας στρατηγικών επιλογών (Γενικοί στόχοι 7,8,9 του ΕΣΠΑ) όσο και µε εξειδικευµένες κατευθύνσεις ανά περιφέρεια:

Περιφέρεια Θεσσαλίας
«Η Θεσσαλία βρίσκεται σε ότι αφορά τα κριτήρια απασχόλησης, αγοράς εργασίας, φτώχειας και κοινωνικής ενσωµάτωσης σε ενδιάµεση κατάσταση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Ειδικότερα, η Περιφέρεια κατατάσσεται σύµφωνα µε τα κριτήρια της
απασχόλησης, της ανεργίας και της φτώχειας στην έκτη, έκτη και όγδοη θέση στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας. Η κατάσταση αυτή συνδέεται µε την µεγάλη σηµασία
του πρωτογενή τοµέα στην διαµόρφωση του τοπικού εισοδήµατος και της απασχόλησης, µε τις περιορισµένες σχετικά συνέπειες της αποβιοµηχανοποίησης (εκτός από το
Βόλο και εκτός από ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους στο σύνολο της Περιφέρειας
που συνδέονται µε την µεταποίηση αγροτικών προϊόντων) καθώς και µε την αυξανόµενη
σηµασία των υπηρεσιών.
Κύριος στόχος της στρατηγικής το ΕΚΤ είναι ο µετασχηµατισµός του προτύπου απασχόλησης από την σηµερινή του µορφή σε µια πλέον σύγχρονη, το οποίο σταδιακά θα αποσυνδεθεί από τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας του
παρελθόντος, προσανατολιζόµενο στην ανταγωνιστική αγορά καθώς και στον δυναµισµό και τη δικτύωση των αστικών της κέντρων.
Η στρατηγική του ΕΚΤ στοχεύει στην διευκόλυνση της απασχόλησης και στην αύξηση
της απασχολησιµότητας του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, στην δια βίου µάθηση µε έµφαση στην προώθηση του
αγροτικού µετασχηµατισµού και της απασχόλησης στους λοιπούς τοµείς της τοπικής
οικονοµίας, στην αξιοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης για την κατάρτιση των αγροτών στην διαχείριση σύγχρονων αγροτικών εκµεταλλεύσεων και την αντιµετώπιση
της µακροχρόνιας ανεργίας, στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης µέσω κινήτρων,
στην κατάρτιση τοπικών συµφωνιών απασχόλησης σε περιοχές – θύλακες ανεργίας,
καθώς και στην κατάρτιση και κοινωνική ενσωµάτωση µεταναστών και ειδικών οµάδων
πληθυσµού.»
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Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
«Η Στερεά Ελλάδα αποτελεί ως προς το αναπτυξιακό της πρότυπο και την απασχόληση
µια ιδιαίτερη Περιφέρεια της χώρας. Η ιδιαιτερότητά αυτή προκύπτει από την στενή της
σχέση µε την Αθήνα – Αττική και την εγκατάσταση σε αυτή σηµαντικών µεταποιητικών
µονάδων, από το γεωγραφικό της ανάγλυφο και την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις ορεινές της περιοχές, από την έκαστη των περισσότερων αστικών της κέντρων στη ηµερήσιο σύστηµα της Αθήνας, από τον περιορισµό της κατοίκησης στα ορεινά, από τη δυναµική αγροτική περιοχή της Βοιωτίας, η οποία όµως είναι ακόµα προσανατολισµένη σε παραδοσιακά παραγωγικά σχήµατα και από τις νησιωτικές περιοχές
της Βόρειας και Νότιας Εύβοιας.
Η κατάσταση αυτή διαµορφώνει την εικόνα µιας εισοδηµατικά εύρωστης Περιφέρειας η
οποία, όµως, αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα σε ότι αφορά την ανεργία και την
απασχόληση. Ως προς την πρώτη οµάδα κριτηρίων η Περιφέρεια βρίσκεται στην u964
τρίτη θέση από το τέλος στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, ενώ ως προς την
απασχόληση βρίσκεται στην ενδιάµεση οµάδα Περιφερειών αντίστοιχα.
Ο κίνδυνος έκθεσης στη φτώχεια, κατά συνέπεια, παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονος στην
Περιφέρεια µε αποτέλεσµα αυτή να κατατάσσεται στην δέκατη θέση κατά αύξουσα έκταση του προβλήµατος.
Η πολιτική στην Περιφέρεια στοχεύει ταυτόχρονα στην πληρέστερη ενσωµάτωση της
στο ηµερήσιο σύστηµα της Αττικής, στην ανάπτυξη συµπληρωµατικοτήτων µεταξύ των
αστικών κέντρων της, στον σταδιακό εκσυγχρονισµό και την ανασυγκρότηση της
µεταποίησης σε ανταγωνιστική βάση αλλά και των δραστηριοτήτων στην ορεινή ενδοχώρα και τα νησιά της Περιφέρειας (Εύβοια).»

Περιφέρεια Ηπείρου
«Η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί µαζί µε την γειτονική της Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας την πλέον προβληµατική Περιφέρεια σε θέµατα απασχόλησης, ανεργίας και φτώχειας. Σε αυτό συντείνει η συνοριακή και αποµακρυσµένη θέση της ως προς τους άξονες ανάπτυξης και τις µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της χώρας, ο αγροτικός της
χαρακτήρας και το παραδοσιακό και αργά µετασχηµατιζόµενο παραγωγικό της πρότυπο
και στις ανύπαρκτες µέχρι σχετικά πρόσφατα σχέσεις της µε την άλλη πλευρά των εξωτερικών συνόρων της χώρας.
Ειδικότερα, το πρότυπο της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται από ένα διπλό δυισµό, µεταξύ
των αστικών περιοχών και των αγροτικών περιοχών και µεταξύ των παραλίων και της
ενδοχώρας. Η συγκεκριµένη κατάσταση σε συνδυασµό µε τον παραδοσιακό χαρακτήρα
του πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας διαµορφώνουν το πρότυπο, αλλά και τα προβλήµατα της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας.
Η Ήπειρος βρίσκεται στην τέταρτη από το τέλος θέση σε ότι αφορά την απασχόληση,
γεγονός που συνδυάζεται µε τον αγροτικό της χαρακτήρα και την ηλικιακή σύνθεση του
πληθυσµού της, στην δεύτερη από το τέλος θέση σε ότι αφορά την ανεργία, ενώ αποτελεί την πιο φτωχή Περιφέρεια της χώρας.
Κύριο στόχο της στρατηγικής αποτελεί η συγκρότηση ενός παραγωγικού προτύπου
το οποίο να στηρίζεται στον δυναµισµό των αστικών της κέντρων και κυρίως των
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Ιωαννίνων, στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα και στην ενδυνάµωση της κτηνοτροφίας, στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και στην αξιοποίηση και την ενδυνάµωση των υπηρεσιών του τουρισµού οι διάφορες µορφές του οποίου αποτελούν δυναµικό αναπτυξιακό παράγοντα στην Περιφέρεια.
Η οικονοµία τέλος της Περιφέρειας σταδιακά θα προσαρµοστεί στο νέο περιβάλλον που
διαµορφώνουν οι σχέσεις µε την άλλη πλευρά των συνόρων και του Ιονίου καθώς κα µε
την δυναµική που διαµορφώνεται από την αύξηση της προσβασιµότητας της Περιφέρειας από τις µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της χώρας.»

Με βάση το πλαίσιο αυτό, οι προκλήσεις και αναπτυξιακές ανάγκες που εντοπίσθηκαν
αναφορικά µε την αγορά εργασίας και την κοινωνική συνοχή στην Ενότητα 1 του ΠΕΠ
θα αντιµετωπισθούν για τη χωρική ενότητα των περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, κυρίως στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ.
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2.1.1 Οι Πολοι Αναπτυξης, ως Μεσο Προωθησης της Στρατηγικης
της Λισαβονας
1. Η σηµασία των πόλεων για την προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας
Οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική της Συνοχής κατά τη νέα
προγραµµατική περίοδο αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµβολή των πόλεων (αστικά κέντρα) στην ανάπτυξη και την απασχόληση.
Η µεγάλη σηµασία που αποδίδεται στις πόλεις συνδέεται µε την αναγνώριση του ρόλου
τους ως κινητήρων της ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται στην άµεση επιρροή
τους, της υπαίθρου που τα περιβάλλει, αλλά και των µικρότερων αστικών κέντρων που
βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής τους. Συνακόλουθα, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων
µπορεί να λειτουργήσει και ως προωθητικός µηχανισµός της πραγµατικής σύγκλισης.
Το ΕΣΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αστική ανάπτυξη στοχεύοντας στη συγκρότηση µιας συνολικής αλλά και εξειδικευµένης αναπτυξιακής πολιτικής µε ιδιαίτερη έµφαση στην αναβάθµιση των πόλεων και τη συµβολή τους στην προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας.
Παράλληλα, οι στόχοι της Πολιτικής της Συνοχής υλοποιούνται µέσω της διάχυσης της
ανάπτυξης στις ευρύτερες περιοχές όπου αποτυπώνεται η δυναµική των αστικών κέντρων, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό και στη µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την ισόρροπη ανάπτυξη γενικότερα.

2. Οι πόλοι ανάπτυξης στη στρατηγική του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για την περίοδο 2007-2013.

2.1 Έννοια των πόλων ανάπτυξης
Με δεδοµένα τα παραπάνω και για το σκοπό της ενίσχυσης της οικονοµικής µεγέθυνσης
και της απασχόλησης των Περιφερειών της χώρας, η εφαρµογή των πόλων ως εργαλείου εδαφικής ανάπτυξης, αποτελεί σηµαντικό και καινοτόµο στοιχείο της στρατηγικής του
ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.
Ως δυνητικοί πόλοι ανάπτυξης νοούνται ιδιαίτερα δυναµικά αστικά κέντρα25 της χώρας,
µητροπολιτικής και περιφερειακής σηµασίας, τα οποία, µέσα από τις επιδράσεις και επιρροές που ασκούν στην χώρα, τις περιφέρειες και τα λειτουργικά ή ηµερήσια αστικά
τους συστήµατα, αναµένεται να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε
έµφαση στη δηµιουργία δυναµικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας, καινοτοµίας, και περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο
της εφαρµογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

25

Όπως αυτά ορίζονται από την ΕΣΥΕ (πληθυσµός κύριου οικισµού άνω των 10000 κατοίκων) στα οποία
προστίθενται και τα κέντρα µε µικρότερο πληθυσµιακό µέγεθος που είναι πρωτεύουσες νοµών.
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2.2 Πεδίο εφαρµογής
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της ανάπτυξης στο ΕΣΠΑ, κατά την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού, όλες οι πόλεις θα υποδεχθούν αναπτυξιακές δράσεις µέσα από τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενες
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα εστιάσουν σε τέσσερα θεµατικά πεδία, αλληλένδετα µεταξύ τους, σύµφωνα και µε τις προτεραιότητες του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2006 και συγκεκριµένα: την Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη, την Καινοτοµία, την Επιχειρηµατικότητα και την Απασχολησιµότητα.
Τα πεδία αυτά είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισαβόνας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα στοχεύουν
στη:
•

∆ηµιουργία και µεταφορά καινοτοµίας.

•

Προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σύνδεσή της µε την παραγωγική διαδικασία.

•

Ανάπτυξη και τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες
δραστηριότητες.

•

Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ και ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών προς
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

•

∆ηµιουργία και την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την απασχόληση.

Οι παραπάνω αναφερόµενες παρεµβάσεις θα χρηµατοδοτηθούν τόσο από τα Τοµεακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Σύγκλιση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, Βελτίωση
της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) όσο και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα.

3. ∆ιαδικασία επιχειρησιακής εξειδίκευσης της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης – Χρονοδιάγραµµα.
Ο καθορισµός πόλων ανάπτυξης και η εξειδίκευση της στρατηγικής σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2008. Κρίσιµη κρίνεται η συµµετοχή και η εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον καθορισµό και τη
διαµόρφωση του πλαισίου εφαρµογής των πόλων ανάπτυξης.
Για το σκοπό αυτό, τα επόµενα βήµατα στο πλαίσιο της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:
1. Κατά το δεύτερο εξάµηνο 2007 θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί ηµερίδες διαβούλευσης σε κάθε µια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, µε τη συµµετοχή των
τοπικών εµπλεκόµενων φορέων (Περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, επιµελητήρια,
επιχειρήσεις, επαγγελµατικές οργανώσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά
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Ιδρύµατα, κτλ). Στόχος είναι η σε βάθος διαβούλευση µε τους παραπάνω φορείς για
το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης.
2. Με την ολοκλήρωση των τοπικών ηµερίδων θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων, µε σκοπό την οριστικοποίηση των συµπερασµάτων των 13 περιφερειακών ηµερίδων διαβούλευσης, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των
πόλων ανάπτυξης.
3. Με εκκίνηση τον Απρίλιο 2008, θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Οι προτάσεις αυτές θα περιέχουν ολοκληρωµένα σχέδια που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση µέσω παρεµβάσεων στα πεδία που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2 του παρόντος. Θα µπορούν να υποβάλλονται από συνεργασίες ή
συµπράξεις φορέων που σχετίζονται/δραστηριοποιούνται στα παραπάνω πεδία και
βρίσκονται σε πρωτεύουσες νοµών ή σε σηµαντικά αστικά κέντρα της χώρας.
Η επιλογή των ολοκληρωµένων σχεδίων ανάπτυξης για την ανάπτυξη και την απασχόληση της πρώτης πρόσκλησης (2008) θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος 2008. Η
επόµενη πρόσκληση θα πραγµατοποιηθεί µετά από αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των εµπειριών του πρώτου κύκλου.

Στη συνέχεια, η στρατηγική της ανάπτυξης και οι στόχοι της Χωρικής Ενότητας ΘΣΗ
εξειδικεύονται στο επίπεδο της κάθε µιας Περιφέρειας. Με βάση τα παραπάνω σηµειώνεται ότι πέραν του ΕΠ, ένας σηµαντικός αριθµός ειδικών αναπτυξιακών παρεµβάσεων
κάθε Περιφέρειας θα υλοποιηθεί µέσω των σχετικών τοµεακών προγραµµάτων, µέσω
πόρων της κεντρικής διοίκησης ή/και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και µέσω της µόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις.
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2.2 Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας
2.2.1 Ο στρατηγικός στόχος και το όραµα της Θεσσαλίας
Ο βασικός στρατηγικός στόχος (όραµα) της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο
2007-2013 είναι η επιτάχυνση της πραγµατικής σύγκλισης, της χωρο-οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής και της αειφορίας µέσω της ανάδειξής της σε ∆υναµικό Περιφερειακό Πόλο της Ελλάδος µε διακριτή ποιοτική και τεχνολογικά καινοτόµο µεταποιητική, αγροδιατροφική, οικοτουριστική και πολιτιστική ταυτότητα στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Συνεπώς, η Περιφέρεια θα εστιάσει στη διαµόρφωση καινοτοµικού περιβάλλοντος
σ’ όλους τους τοµείς της παραγωγής ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια και η επιχειρηµατικότητα. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν οι τεχνολογικές
και ερευνητικές δοµές που διαθέτει και θα συνδεθούν πιο αποτελεσµατικά µε την παραγωγή. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών θα
επιδιωχθεί µεταξύ άλλων µέσω της αναβάθµισης της ποιότητας τους καθώς και της εφαρµογής συστηµάτων πιστοποίησης. Ειδική έµφαση θα δοθεί και στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας σε συνδυασµό µε την προστασία του δοµηµένου και
του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Ο στόχος αυτός είναι συµβατός µε τον στρατηγικό στόχο της ΧΕ ΘΣΗ και προέκυψε µέσα από µια σύνθετη διαδικασία επιστηµονικής έρευνας και κοινωνικής διαβούλευσης
στην οποία συµµετείχε το πλέον ικανό για το σκοπό αυτό ανθρώπινο κεφάλαιο της Περιφέρειας.

Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος (όραµα) της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι πολυδιάστατος, δεδοµένου ότι συµπυκνώνει µια σειρά από ειδικούς στόχους, οι οποίοι είναι
συµβατοί µε τη φιλοσοφία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, µε τους στρατηγικούς στόχους
της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ, καθώς και µε τις βασικές εθνικές αναπτυξιακές
επιλογές. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιθυµεί να ολοκληρώσει την αξιοποίηση
της κεντροβαρούς της θέσης, µιας και βρίσκεται στο µέσον του βασικού αναπτυξιακού
άξονα της χώρας και να καταστεί ένας δυναµικός περιφερειακός αναπτυξιακός πόλος µε
διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις και ελκυστικότητα στην προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων.

Συνοπτικά, ο κεντρικός στρατηγικός στόχος και το όραµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάζεται στο πλαίσιο που ακολουθεί:
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ο Στρατηγικός Στόχος και το όραµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2007-2013 είναι η
επιτάχυνση της πραγµατικής σύγκλισης, της χωρο-οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και της αειφορίας µέσω της ανάδειξής της σε ∆υναµικό Περιφερειακό Πόλο της Ελλάδος µε διακριτή ποιοτική και
τεχνολογικά καινοτόµο µεταποιητική, αγροδιατροφική, οικοτουριστική και πολιτιστική ταυτότητα στην
Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

2.2.2 Οι γενικοί στόχοι
Οι γενικοί στόχοι είναι εναρµονισµένοι µε τη γενική κατεύθυνση στρατηγικής και αφορούν την ταχύτερη οικονοµική σύγκλιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την βιώσιµη ανάπτυξη και την µεγαλύτερη κοινωνική και χωρική συνοχή.

1. Ο κεντρικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής αφορά στην οικονοµική σύγκλιση
µε την ΕΕ σε ορίζοντα 15ετίας. Εδώ καθίσταται σαφές ότι η επίτευξη αυτού του στόχου
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη και των υπόλοιπων στόχων. Κανένας άλλος αναπτυξιακός στόχος δεν µπορεί να επιτευχθεί και καµία πολιτική δεν µπορεί να
έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα σε µια οικονοµία που βρίσκεται σε ύφεση και χάνει
εισοδήµατα και θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, το πρώτο µέληµα της αναπτυξιακής
πολιτικής είναι να λειτουργήσει η παραγωγική µηχανή αποτελεσµατικά και µε υψηλούς
ρυθµούς, ώστε να καλυφθεί το κενό που χωρίζει τον πολίτη της Θεσσαλίας από το µέσο
Ευρωπαίο πολίτη σε όρους εισοδήµατος και ευηµερίας. Στον βαθµό που οι επιχειρήσεις
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους, η παραγωγική βάση θα ενισχύεται, η περιφερειακή οικονοµία θα γίνεται περισσότερο ελκυστική για επενδύσεις και συνεπώς οι θέσεις εργασίας θα αυξάνονται. Ο στόχος αυτός είναι επίσης συµβατός µε τους διακηρυγµένους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ και της Ελλάδος, οι οποίοι επιδιώκουν την ανάπτυξη των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών του Ευρωπαϊκού και εθνικού χώρου.

2. Ο δεύτερο βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής θα πρέπει είναι η συνεχής
επιδίωξη της βιωσιµότητας. Η στάση µας απέναντι στο περιβάλλον, πέρα από ευθύνη
προς τις επόµενες γενεές, είναι µια κρίσιµη αναπτυξιακή επιλογή. Η Θεσσαλία διακρίνεται για το εξαιρετικής ποιότητας και ενδιαφέροντος, φυσικό περιβάλλον της, το οποίο
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα κεφάλαια που διαθέτει η περιοχή. Η
σηµασία του για την ανάπτυξη είναι πολλαπλή, καθώς συµβάλλει στην ποιότητα ζωής
και την ευηµερία των κατοίκων, αποτελεί το σηµαντικότερο κεφάλαιο για τον τουρισµό
και µπορεί να αποτελέσει λόγο έλξης ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής ποιότητας στην
περιοχή. Η ανάπτυξη είναι δυνατόν να υπονοµευτεί τόσο από φυσικές καταστροφές όσο
και από ανθρωπογενείς όπως είναι οι εκποµπές αέριων ρύπων, η αλόγιστη διαχείριση
υγρών και στερεών αποβλήτων, η υπεραλίευση, η καταστροφή των δασών και των οικοτόπων, η σπατάλη των υδάτινων πόρων, η ληστρική εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου, η µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα των µεγάλων πεδιάδων της περιοχής, η χρήση
φυτοφαρµάκων κ.α.
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3. Τέλος, η Θεσσαλία θέτει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής και χωρικής
συνοχής µε την µείωση των ανισοτήτων, τη µείωση της ανεργίας, τη καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού, την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας
και ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης για τις ασθενέστερες οικονοµικά οµάδες πληθυσµού. Ο στόχος της συνοχής επιτυγχάνεται όταν η ενίσχυση των ρυθµών ανάπτυξης της
περιοχής συνοδεύεται από µείωση των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων στο
εσωτερικό της.

2.2.3 Οι ειδικοί στόχοι
Οι Ειδικοί Στόχοι της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι οι εξής:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Θεσσαλικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
και ειδικότερα ποιοτικών προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας
2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Θεσσαλικής οικονοµίας
3. Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτοµίας
4. Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας ή/και αναβάθµισης υποδοµών
και δικτύων τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα
5. Βιώσιµη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη
6. Προστασία, βελτίωση και βιώσιµη αξιοποίηση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
και των φυσικών πόρων, σύνδεση µεταξύ περιβάλλοντος και οικονοµίας στο πλαίσιο της
βιώσιµης ανάπτυξης
7. Βελτίωση απασχόλησης και ποιότητας ζωής
8. Ενίσχυση της ενδο-περιφερειακής χωρικής και οικονοµικής συνοχής
9. Προώθηση της διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας
10.Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Θεσσαλικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα ποιοτικών προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας

Στη σύγχρονη διεθνοποιηµένη οικονοµία η καινοτοµία και η ποιότητα των προϊόντων
αποτελούν βασικές συνιστώσες της ανταγωνιστικότητας. Η Θεσσαλία, πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα µε την ενίσχυση των καινοτόµων δράσεων σ’ όλους τους
τοµείς της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των

137

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

προϊόντων, την παραγωγή νέων προϊόντων ή η βελτίωση υφιστάµενων, την εφαρµογή
σύγχρονων µεθόδων εµπορίας και προβολής, την αξιοποίηση επιχειρηµατικών διασυνδέσεων και δικτυώσεων κ.α. Για την επίτευξη του στόχου της ανταγωνιστικότητας η Περιφέρεια κατά την νέα προγραµµατική περίοδο θα επιδιώξει την προώθηση των εξής
παρεµβάσεων:

•

Μεγαλύτερη έµφαση στην ποιότητα µέσω προώθησης και καθιέρωσης συστηµάτων
πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχου.

•

Αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, µέσω της ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών και της νέας γνώσης καθώς και της εφαρµογής της καινοτοµίας.

•

Ανάδειξη βιοµηχανιών του αγροδιατροφικού τοµέα, βιοµηχανιών του καταναλωτικού
τοµέα που βασίζονται σε τοπικές πρώτες ύλες µεγάλου βάρους ή ειδικής τεχνογνωσίας, καθώς και µονάδων που παράγουν προϊόντα µέσης και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

•

Βιώσιµη λειτουργία µεγαλύτερων µονάδων σε άλλους κλάδους, έντασης κεφαλαίου
και τεχνολογίας, σύµφωνα µε την εµπειρία του Βόλου. Τέτοιες συγκεντρώσεις θα
µπορούσαν υπό προϋποθέσεις (π.χ. οργανωµένοι υποδοχείς, σύγχρονα δίκτυα
υποδοµών και συνεργασιών, διεθνείς συνδέσεις, ενισχύσεις) να προωθηθούν και σε
άλλα σηµεία του άξονα Βόλου-Λάρισας αλλά και στη ∆υτική Θεσσαλία (µετά τη οδική και σιδηροδροµική σύνδεση µε Ηγουµενίτσα).

Για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της εν λόγω στόχευσης απαραίτητες είναι και
συµπληρωµατικές δράσεις όπως η δηµιουργία περιφερειακών κέντρων πιστοποίησης
και ελέγχων, η προώθηση διαδικασιών κατάρτισης προσωπικού για την εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας, η ενίσχυση της ανάπτυξης συλλογικών µορφών δράσης και διεπαγγελµατικής συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας, οµάδων
παραγωγών, συνεταιρισµών, χρηµατοπιστωτικών φορέων, ερευνητικών µονάδων, η
εφαρµογή ενός Περιφερειακού Συµφώνου Ποιότητας κ.α. Τέλος, στο πλαίσιο αυτού του
αναπτυξιακού στόχου επιβεβληµένη θεωρείται και η ενίσχυση των υπηρεσιών στήριξης
των επιχειρήσεων όπως των χρηµατοπιστωτικών (π.χ. venture capital), logistics, Ε&Τ,
ΚτΠ κ.α. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µε τις παρεµβάσεις των τοµεακών προγραµµάτων
όπως το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα και το ΕΠ Ψηφιακή σύγκλιση.

2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Θεσσαλικής οικονοµίας

Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης αλλά και από την επισήµανση των αναγκών διαπιστώθηκε ο χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας της Θεσσαλίας. Συνεπώς, ειδικός
αναπτυξιακός στόχος για τη Θεσσαλία είναι να ενταχθεί εντονότερα στην εθνική και διεθνή οικονοµία, να αποκτήσει το παραγωγικό της σύστηµα υψηλότερο βαθµό ολοκλήρωσης µε τις εθνικές και διεθνές αγορές αγαθών, υπηρεσιών και συντελεστών παραγω-
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γής, µε απώτερο στόχο την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων και άµβλυνση των µειονεκτηµάτων της υπερτοπικής οικονοµικής αλληλεξάρτησης.
Συνεπώς, οι ειδικές προτεραιότητες για την νέα προγραµµατική περίοδο είναι:
•

Αύξηση του ποσοστού διάθεσης (εξαγωγών) των θεσσαλικών προϊόντων στις εθνικές και πολύ περισσότερο στις διεθνείς αγορές όπως των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου, της ΕΕ, της Βόρειας Αµερικής, των νέων µεγάλων αγορών της Κίνας, της Ινδίας και της Λατινικής Αµερικής.

•

Προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων και ειδικά άµεσων ξένων επενδύσεων σε
παραδοσιακούς αλλά και δυναµικούς κλάδους της µεταποίησης και των υπηρεσιών.

•

Συµµετοχή των θεσσαλικών επιχειρήσεων στο νέο διεθνές σύστηµα παραγωγής
µέσω επιχειρηµατικών συνεργασιών και δικτυώσεων.

Ο στόχος της εξωστρέφειας µπορεί να υποστηριχθεί και µε ειδικές δράσεις όπως είναι η
ενίσχυση στρατηγικών επιχειρήσεων για αύξηση εξαγωγών-έρευνες αγορών, µε σχεδιασµό και εφαρµογή προωθητικών σχεδίων, ενέργειες προβολής προϊόντων της Θεσσαλίας (εκθέσεις, ιστοσελίδες και δικτυακοί τόποι κ.α.), ενίσχυση συλλογικών µορφών
δράσης των ΜΜΕ µε στόχο στις εξαγωγές (Export clustering, π.χ. κοινά δίκτυα πωλήσεων), κ.α. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µε τις παρεµβάσεις των τοµεακών προγραµµάτων
και κυρίως το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα.

3. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτοµίας

Ένας βασικός στρατηγικός στόχος είναι η διαµόρφωση σύγχρονων όρων για τη δηµιουργία περιβάλλοντος ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας. Στο
πλαίσιο αυτού του στόχου θα επιδιωχθεί η υλοποίηση των εξής:

•

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των θεσσαλικών επιχειρήσεων για την ισχυροποίησή τους στις αγορές, αξιοποιώντας γνώσεις, εµπειρία και συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας.

•

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε τη διαµόρφωση υποδοµών και δράσεων που
ευνοούν τις συγκεντρώσεις κλίµακας και τις συνεργασίες και διευκολύνουν τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας.

•

∆ιαµόρφωση καινοτοµικού περιβάλλοντος, που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα
και την επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια µέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης των
ερευνητικών δοµών και υποδοµών της (π.χ. Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ, Τεχνολογικό Πάρκο, Πόλος Καινοτοµίας, ερευνητικά ινστιτούτα του ΚΕΤΕΑΘ) και της αποτελεσµατικότερης διασύνδεσης αυτών µε τους παραγωγικούς φορείς και τις επιχειρήσεις.

•

Εισαγωγή των ΤΠΕ για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και
οργανισµών, καθώς και των συνακόλουθων αναδιοργανώσεων και βελτίωση της
καθηµερινής ζωής των πολιτών µε πρακτικούς τρόπους.
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Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών αναγκαίες κρίνονται ειδικές δράσεις όπως η ενίσχυση υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας, η δηµιουργία νέων και η αναβάθµιση των
υφιστάµενων ΒΕΠΕ, η ενίσχυση του οργανωτικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισµού
των επιχειρήσεων, η δηµιουργία θεσσαλικού δικτύου επιχειρηµατικών αγγέλων καθώς
και περιφερειακού venture capital & risk capital για τεχνοβλαστούς και ΜΜΕ, ενίσχυση
καινοτοµικών clusters, ενίσχυση των ερευνητικών δοµών του ΠΘ και του ΤΕΙ και σύνδεσή τους µε παραγωγή, η αξιοποίηση της ΚτΠ κ.α. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού
στόχου θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µε τις παρεµβάσεις των τοµεακών προγραµµάτων όπως το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα το ΕΠ Ψηφιακή σύγκλιση, το ΕΠ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, καθώς
και το ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση,

4. Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας ή αναβάθµισης υποδοµών
και δικτύων τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα

Οι υποδοµές αποτελούν τη βάση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και
της ποιότητας ζωής. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει σηµαντικές µεταφορικές, ενεργειακές και επικοινωνιακές υποδοµές, οι οποίες όµως χρήζουν συµπλήρωσης, επέκτασης
και εκσυγχρονισµού, µε κατεύθυνση τη διασφάλιση της χωρικής συνοχής. Συνεπώς,
βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας είναι η απόκτηση σύγχρονων υποδοµών σε όλα τα επίπεδα για την περαιτέρω βελτίωση της προσπελασιµότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής, προκειµένου να υποστηριχθούν και οι στόχοι
της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας.

Έτσι, οι ειδικές προτεραιότητες του στόχου αυτού ιεραρχούνται ως εξής:
•

∆ηµιουργία, ολοκλήρωση ή/και αναβάθµιση υπερτοπικών µεταφορικών δικτύων,
ώστε να µειωθούν οι χρονοαποστάσεις από τις µεγάλες αγορές.

•

Ολοκλήρωση και αναβάθµιση των υποδοµών διασύνδεσης και δικτύων σε διανοµαρχιακό - περιφερειακό επίπεδο.

•

Βελτίωση τµηµάτων του οδικού δικτύου, τα οποία λόγω γεωµετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό οδικής ασφάλειας, καθώς και
χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για την διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων

•

Αναβάθµιση και βελτίωση των σηµαντικότερων τοπικών δικτύων υποδοµών (παρακάµψεις – τουριστικοί προορισµοί).

Τέλος, κρίσιµες για την επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής της Θεσσαλίας µέσω των νέων ΕΠ θεωρούνται και η δηµιουργία, βελτίωση και διεύρυνση συνδυασµένων µεταφορών, χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µε τις
παρεµβάσεις κυρίως του ΕΠ Προσπελασιµότητα.
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5. Βιώσιµη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο τουρισµός αποτελεί σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα µε πολλές όµως αναξιοποίητες δυνατότητες. Παρά την ύπαρξη σηµαντικών τουριστικών πόρων και παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες, η ανάπτυξη του τουρισµού στην
Περιφέρεια παραµένει σχετικά περιορισµένη και άνισα κατανεµηµένη. Συνεπώς, υπάρχει στον τοµέα αυτόν ένα ιδιαίτερα µεγάλο «αναπτυξιακό κενό», το οποίο καλείται να
αντιµετωπίσει πιο αποτελεσµατικά η νέα περιφερειακή πολιτική.
Σηµαντικό στρατηγικό στόχο για τη Θεσσαλία αποτελεί η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη,
δηλαδή µια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στο τρίπτυχο: µεγαλύτερη συνεισφορά του τουρισµού στην οικονοµία της Θεσσαλίας, µεγαλύτερη συµµετοχή της θεσσαλικής κοινωνίας στα οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης, διαφύλαξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί εισροή στην τουριστική προσφορά και δέχεται την εκροή
της τουριστικής ζήτησης.
Οι ειδικές προτεραιότητες του στόχου για τη νέα περίοδο συνοψίζονται στη δηµιουργία
ή/και αναβάθµιση καθώς και προβολή του τουριστικού προϊόντος, παράλληλα µε την
δηµιουργία περιφερειακής ταυτότητας, στη διαφοροποίηση και θεµατική εξειδίκευση του
τουριστικού προϊόντος, στη προσέλκυση επενδύσεων και στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας, στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην επαύξηση των µεριδίων,
στη βελτίωση της ποιότητας των παρερχοµένων υπηρεσιών, στη µεγαλύτερη εισροή
στον τουρισµό της πλούσιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς αλλά και στη καλύτερη ένταξη της τοπικής παραγωγής και απασχόλησης στο τουριστικό κύκλωµα. Για την
επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση
των δράσεων µε τις παρεµβάσεις των τοµεακών προγραµµάτων και κυρίως το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα και το ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

6. Προστασία, βελτίωση και βιώσιµη αξιοποίηση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, σύνδεση µεταξύ περιβάλλοντος και οικονοµίας στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης

Πέρα από την αξία που έχει η καλή ποιότητα του περιβάλλοντος για τη διασφάλιση της
ζωής συνιστά και σηµαντικό αναπτυξιακό πόρο. Η αναπτυξιακή διάσταση του περιβάλλοντος σχετίζεται µε: την αξιοποίηση αυτού για την τουριστικούς σκοπούς και την ελκυστικότητα µιας περιοχής για τη χωροθέτηση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Αυτές
οι διαστάσεις εµπεριέχουν έναν σοβαρό αναπτυξιακό απόθεµα το οποίο καλείται να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει η περιφερειακή περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πολιτική. Ο
Παραπάνω στόχος εξειδικεύεται στις παρακάτω προτεραιότητες:
•

Προστασία και βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος

•

Αποτελεσµατική διαχείριση των αποβλήτων

•

Εφαρµογή αγροπεριβαλλοντικών µέτρων

•

Προστασία και αειφορική διαχείριση υδάτινων πόρων
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•

Προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος

•

Προστασία και αειφορική διαχείριση δασών και προστατευόµενων περιοχών

•

Πρόληψη κινδύνων

Με την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε.Σ.∆.Α) από τις 8-11-2006 , ορίστηκαν οι στόχοι και οι απαιτούµενες ενέργειες για τη συνδροµή της Περιφέρειας στην επίτευξη των εθνικών στόχων
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003.
Για τα στερεά απόβλητα τίθενται συγκεκριµένοι ποσοτικοί στόχοι που αφορούν τις ποσότητες κατά περίπτωση και τα ποσοστά εκτροπής των ειδικών ρευµάτων τόσο για επεξεργασία όσο και για ανακύκλωση τους.
Τίθεται συγκεκριµένος χρονικός στόχος ούτως ώστε µέχρι 31-12-2008 να παύσουν τη
λειτουργία τους και να αποκατασταθούν όλοι οι ΧΑ∆Α της περιφέρειας.
Παράλληλα ορίζονται οι διαδικασίες και εγκαταστάσεις για τη συλλογή, µεταφόρτωση
και τελική διάθεση των ΑΣΑ που περιλαµβάνουν συνολικά 10 ΣΜΑ και 8 ΧΥΤΑ.
Επίσης, για τις εγκαταστάσεις που αφορούν στη διαλογή των ανακυκλώσιµων υλικών
και την επεξεργασία του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος προβλέπεται η δηµιουργία και
λειτουργία Κ∆ΑΥ και µονάδων αερόβιας επεξεργασίας ανοικτού τύπου, µια ανά διαχειριστική ενότητα. Στα πλαίσια του ΠΕΣ∆Α, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είτε από το
ΠΕΠ είτε από το τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρορος Ανάπτυξη» ώστε να εκτραπούν τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα από τους ΧΥΤΑ και να επιτευχθούν οι στόχοι
που έχουν καθοριστεί για τα έτη 2010 και 2013.
Τέλος ορίζονται οι τρεις διαχειριστικές ενότητες ως προς τα στερεά απόβλητα και οι οποίες είναι µία για το Ν.Λάρισας, µία για το Ν. Μαγνησίας και µία για τους Ν.Τρικάλων
και Καρδίτσας.
Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η σύσταση αντίστοιχων φορέων διαχείρισης οι οποίοι θα
συστηθούν άµεσα για την παραλαβή και λειτουργία των έργων σύµφωνα µε την την απαιτούµενη τήρηση των ειδικών όρων.
Οι συγκεκριµένοι φορείς συστήνονται και θα λειτουργήσουν άµεσα και έως το τέλος του
2008 θα πρέπει να λειτουργήσει ο ενιαίος Φο∆ΣΑ σε επίπεδο περιφέρειας για την συνολική παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήµατος και για το σχεδιασµό και υλοποίηση έργων στη νέα προγραµµατική περίοδο.
Οι ανάγκες σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & διάθεσης λυµάτων σε οικισµούς Γ’
Προτεραιότητας (Οδηγία 91/271 για αστικά λύµατα) της Περιφέρειας θα καλυφθούν κατά
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 από το τοµεακό πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», συµπεριλαµβανοµένων και των έργων – γέφυρα
της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.
Να σηµειωθεί ότι πέραν της αυτονόητης αξίας που έχει η περιβαλλοντική προστασία,
υπάρχουν και µια σειρά από ευρωπαϊκές και εθνικές νοµικές δεσµεύσεις στον τοµέα της
προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος.
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7. Βελτίωση απασχόλησης και ποιότητας ζωής

Ο στόχος της Περιφέρειας είναι η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο µια ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας. Για το λόγο αυτό τίθεται ως βασική προτεραιότητα η προώθηση των απαραίτητων πολιτικών και ενεργειών
ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την απασχόληση και την περιφερειακή οικονοµία, τοποθετώντας στο επίκεντρο την τοπική διάσταση της απασχόλησης και την ανάδειξη και ενεργοποίηση εταιρικών σχηµάτων και της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται δράσεις
όπως είναι η ενίσχυση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η δια βίου εκπαίδευση, η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, η έρευνα επαγγελµάτων και απασχόλησης, ο
επαγγελµατικός προσανατολισµός και συµβουλευτική, η δηµιουργία περιφερειακών δοµών για την απασχόληση, η προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας, δράσει υπέρ των
ΑΜΕΑ και κατά της διάκρισης των δυο φύλων, η γυνακεία επιχειρηµατικότητα, οι κοινωνικές υποδοµές, η συνεργασία αυτοδιοικητικών φορέων µε ΜΚΟ και τον ιδιωτικό τοµέα
για προώθηση της απασχόλησης στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας, κ.α. Για την
επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µε τις παρεµβάσεις των τοµεακών προγραµµάτων όπως το ΕΠ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και το ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση.

8. Ενίσχυση της ενδο-περιφερειακής χωρικής και οικονοµικής συνοχής

Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης διαπιστώνεται ότι ο θεσσαλικός χώρος
εµφανίζει µια άνιση εξέλιξη σε µια σειρά από αναπτυξιακούς δείκτες. Η περιφερειακή
πολιτική διαθέτει σηµαντικά εργαλεία για την επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής του θεσσαλικού χωρικού συστήµατος. Έτσι, επιδιώκει την ενίσχυση της χωρικής συνοχής της Περιφέρειας, µε την προώθηση και ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών του δυτικού τµήµατός της και των άλλων µειονεκτικών περιοχών (π.χ. ορεινές
και νησιωτικές περιοχές).

9. Προώθηση της διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας

Βασικός στόχος της Περιφέρειας για τη νέα προγραµµατική περίοδο είναι η περαιτέρω
ανάπτυξη των χωρο-οικονοµικών δυνατοτήτων και η ένταξή της σε ευρύτερες χωροοικονοµικές ενότητες, συνεργασίες και δικτυώσεις ώστε να υποβοηθηθεί η συνολική αναπτυξιακή της στρατηγική. Κύρια προϋπόθεση είναι να υπάρξουν εκείνες οι υλικές και
άυλες υποδοµές και συνεργασίες που θα οργανώσουν τις διαπεριφερειακές και διεθνείς
σχέσεις των φορέων και παραγωγικών δυνάµεων της Περιφέρειας, ώστε να υπάρξει
σύγκλιση των προσπαθειών τους προς την κοινή κατεύθυνση των αναπτυξιακών στόχων. Εδώ απαιτείται και η ενδυνάµωση των διεπαγγελµατικών και διεπιστηµονικών συνεργασιών σε θεµατικές δικτυώσεις και εξωστρεφείς και διαπεριφερειακές δράσεις, όπως απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες σχεδιασµού και διαχείρισης του αναπτυξιακού
προγραµµατισµού.
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10. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης
Για την "Ψηφιακή Σύγκλιση" της Ελλάδας µε τις άλλες χώρες - µέλη και το µέσο όρο της
ΕΕ, η γενική στρατηγική επικεντρώνεται στο όραµα "Ψηφιακό Άλµα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής", στη βάση κυρίως της Στρατηγικής "i2010",
που στοχεύει στη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, επενδύσεις
σε έρευνα και τεχνολογική καινοτοµία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και δηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς, που προάγει την ποιότητα ζωής. Στρατηγικό Στόχο για την Θεσσαλία αποτελεί η διάχυση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους πολίτες
και η µεγιστοποίηση των ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ, µε την προσαρµογή τους
στις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών. Ο παραπάνω στόχος εξειδικεύεται σε δύο προτεραιότητες:
Α) Την βελτίωση της παραγωγικότητας της Θεσσαλίας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ που θα
επιτευχθεί µε συγκεκριµένες δράσεις που ενισχύουν την προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και ανασχεδιασµό διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της συµβολής του κλάδου
των ΤΠΕ στην οικονοµία της Περιφέρειας και την προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ, και
Β) Την βελτίωση της ποιότητας ζωής που θα επιτευχθεί µε την προώθηση δράσεων που
θα στοχεύουν στην βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ, µε την ισότιµη συµµετοχή των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη.
Ο στρατηγικός στόχος της Θεσσαλίας ενισχύεται σηµαντικά από την εφαρµογή των αντίστοιχων τοµεακών προγραµµάτων, ενώ οι προβλεπόµενες ενέργειες στοχεύουν στην
αξιοποίηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

Συνολικά, µπορούµε να πούµε ότι οι πρώτοι τέσσερις στόχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπηρετούν την υλοποίηση του γενικού στόχου της πραγµατικής σύγκλισης. Οι στόχοι
5 και 6 αποτελούν εξειδικευµένους ειδικούς στόχους για την προώθηση του γενικού στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης. Οι ειδικοί στόχοι 7, 8 και 9 προάγουν το γενικό στόχο της
χωρικής και κοινωνικοοικονοµικής συνοχής. Τέλος, ο ειδικός στόχος 10 λειτουργεί οριζόντια και υποστηρικτικά στην επίτευξη όλων των γενικών και ειδικών στόχων. Σηµειώνεται, ότι όλοι οι ειδικοί στόχοι βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλοσυµπλήρωσης και µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο συνεισφέρουν στην υλοποίηση όλων των
γενικών στόχων και κατ’ επέκταση στην προώθηση της αναπτυξιακής στρατηγικής. Συνεπώς, είναι εµφανής τόσο η εσωτερική συνοχή µεταξύ γενικών και ειδικών στόχων όσο
και η συνέρια µεταξύ των επί µέρους ειδικών στόχων.
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2.3 Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας
2.3.1 Το αναπτυξιακό όραµα της Στερεάς Ελλάδας
Το αναπτυξιακό όραµα για τη Στερεά Ελλάδα συνίσταται στη διαµόρφωση της, στο τέλος της περιόδου 2007-2013, σε µία περιφέρεια η οποία µπορεί να απαντά στις απειλές
και να προωθεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται, να διορθώνει τις αδυναµίες της
και να αναπτύσσει τις δυνατότητες της, να εντάσσεται στους ευρύτερους εθνικούς στόχους και να συγκροτεί την «όψη» και το «όχηµα» των ευρωπαϊκών πολιτικών όπως αυτές εξειδικεύονται προς όφελος της συνολικής ανάπτυξης της, δηλαδή χωρίς δυϊσµό και
χωρίς υπέρµετρη εξάρτηση από την οικονοµία άλλων περιφερειών. Το αναπτυξιακό αυτό όραµα είναι συµβατό και εντάσσεται άµεσα στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΧΕ
ΘΣΗ
Για την υλοποίηση αυτού του οράµατος, η Περιφέρεια πρέπει, στο τέλος της περιόδου,

•

να έχει επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα µέσα από ανασυγκρότηση του παραγωγικού της ιστού, να αναβαθµίζει σταθερά τους τοµείς και κλάδους της προς υψηλότερη προστιθέµενη αξία και να έχει αποκτήσει την ικανότητα να ενσωµατώνει καταλλήλως τις αποδοτικότερες για τις ανάγκες της εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτοµία

•

να έχει πολλαπλασιάσει την εξωστρέφεια της, να διευρύνει συνεχώς το µερίδιο της
στο διεθνές εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών και να αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις
προκλήσεις από την επέκταση του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου και τη συνεχή
απελευθέρωση των οικονοµικών σχέσεων

•

να διαθέτει ένα σύστηµα αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων ικανό να προσαρµόζει στις τοπικές ανάγκες τις κατά "κύµατα" παραγόµενες καινοτοµίες και να υλοποιεί, σε ειδικά προσδιορισµένες «φωλεές - στόχους», επαρκή εκπαίδευση, δια βίου µάθηση, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

•

να συνδυάζει καταλλήλως την αναπτυξιακή συνεισφορά όλων των παραγωγικών
τοµέων, να επιβάλλει τη συµβολή τους στη συνολική ανταγωνιστικότητα της, να έχει
περιορίσει τον αναπτυξιακό δυϊσµό και να έχει επιτύχει σε σηµαντικό βαθµό την
οµογενοποίηση του οικονοµικού και κοινωνικού της χώρου.

•

να έχει επιτύχει ένα αξιόλογο επίπεδο διατηρησιµότητας της ανάπτυξης και να έχει
ενσωµατώσει τις απαιτήσεις της αειφορίας στην οικονοµική δραστηριότητα και στη
χρήση του χώρου.

•

να έχει απεξαρτηθεί από την υποστήριξη των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και να µπορεί
να συµβάλει στην επίτευξη των ουσιαστικότερων από τους κοινούς ευρωπαϊκούς
στόχους προσαρµοσµένους στα τοπικά δεδοµένα

•

να συνδυάζει µε επιτυχία και στο καταλληλότερο εκάστοτε µίγµα, τον στρατηγικό
ρόλο των περιφερειακών µηχανισµών, τη συνεχή επέκταση της επιχειρηµατικότη-
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τας, την παραγωγική κινητοποίηση των ενδογενών χρηµατοδοτικών πόρων και την
προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων υψηλής τεχνογνωσίας

•

να διασφαλήσει την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από την
αυθαίρετη οικιστική δραστηριότητα αλλά και την προστασία του θαλλάσιου περιβάλλοντος (σε συνεργασία µε τις δράσεις του ΕΤΑ για την ενίσχυση της αειφορικής
αλιείας).

•

να έχει συνδεθεί λειτουργικά µε τις όµορες Περιφέρειες, να έχει αναπτύξει σηµαντικούς δεσµούς συνεργασίας και αναπτυξιακές συνέργιες στα πλαίσια της ευρύτερης
χωρικής ενότητας Ηπείρου – Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος και να έχει περιορίσει
στον ελάχιστο δυνατό βαθµό την εξάρτηση της από την αττική οικονοµία.

Οι στόχοι αυτοί συνθέτουν ένα αναπτυξιακό όραµα το οποίο παρουσιάζεται στο πλαίσιο
που ακολουθεί:

ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Το όραµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι να µπορεί να απαντά στις απειλές και να
προωθεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται, να διορθώνει τις αδυναµίες της και να αναπτύσσει τις δυνατότητες της. Για την υλοποίηση αυτού του οράµατος, η Περιφέρεια πρέπει
να επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα, να ενισχύσει την εξωστρέφεια της, να βελτιώσει το
επίπεδο των ανθρώπινων πόρων της, να περιορίσει τον αναπτυξιακό δυϊσµό, να αναπτύξει
σηµαντικούς δεσµούς περιφερειακής συνεργασίας και να περιορίσει στον ελάχιστο δυνατό
βαθµό την εξάρτηση της από την οικονοµία της Αττικής.

2.3.2 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες
Οι στρατηγικοί στόχοι της Περιφέρειας για την περίοδο 2007-2013 εξυπηρετούνται δια
της επιλογής των ακόλουθων Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
1. Επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας, ψηφιακής σύγκλισης και εξωστρέφειας
2. Αντιστροφή του αναπτυξιακού δυϊσµού και οµογενοποίηση του οικονοµικού και κοινωνικού χώρου της Περιφέρειας
3. ∆ιασφάλιση του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της αειφορίας της ανάπτυξης
4. Αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων
5. Λειτουργική σύνδεση µε τις όµορες Περιφέρειες και µείωση της εξάρτησης
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1. Επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας, ψηφιακής σύγκλισης και εξωστρέφειας

Οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις στα πλαίσια αυτής της Προτεραιότητας αποσκοπούν στην
ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού προς τοµείς, κλάδους και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας οι οποίοι ενσωµατώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτοµία µε τρόπο που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνεργιών µεταξύ
των τριών τοµέων παραγωγής. Αποσκοπούν επίσης στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της οικονοµίας της γνώσης, στην επέκταση της επιχειρηµατικότητας µε κυρίαρχα εξαγωγικό προσανατολισµό, στην κινητοποίηση των ενδογενών πόρων και στην
προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων υψηλής τεχνογνωσίας.

2. Αντιστροφή του αναπτυξιακού δυϊσµού και οµογενοποίηση του οικονοµικού και κοινωνικού χώρου της Περιφέρειας

Οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις στα πλαίσια αυτής της Προτεραιότητας αποσκοπούν στην
προικοδότηση της Περιφέρειας µε εκείνες τις υποδοµές που θα της επιτρέψουν να αναπτυχθεί υπό καθεστώς Στόχου Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης,
να εξασφαλίσει συνέργιες όλων των τοµέων της οικονοµίας της, να επιτύχει σταδιακή
απεξάρτηση των µειονεκτικών περιοχών από τις κλασσικές δράσεις Στόχου Σύγκλιση
και να µειώσει τον ενδο-περιφερειακό αναπτυξιακό δυϊσµό.

3. ∆ιασφάλιση του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της αειφορίας

Οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις στα πλαίσια αυτής της Προτεραιότητας αποσκοπούν στην
ενσωµάτωση των απαιτήσεων της αειφορίας στην οικονοµική δραστηριότητα, στη διαµόρφωση λειτουργικού αστικού δικτύου για την προαγωγή του επίπεδου διαβίωσης των
πολιτών και την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων. Επίσης αποσκοπούν στην προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου µε τη διευθέτηση των συγκρούσεων στις χρήσεις
του χώρου, την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης, τη συµπλήρωση των υποδοµών
συλλογής, διαχείρισης και τελικής διάθεσης αποβλήτων και την ενθάρρυνση της εναλλακτικής διαχείρισης η οποία παρουσιάζει και επενδυτικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, µια σειρά από παρεµβάσεις στα πλαίσια αυτής της προτεραιότητας αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του συστήµατος κοινωνικών υποδοµών της Περιφέρειας για την εξισορρόπηση
των αντιθέσεων, την οµογενοποίηση του κοινωνικού χώρου και τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής.

4. Αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων: ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης

Οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις στα πλαίσια αυτής της Προτεραιότητας αποσκοπούν στην
προσαρµογή των ανθρώπινων πόρων της Περιφέρειας στις καινοτοµίες, στη ψηφιακή
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σύγκλιση και στην οικονοµία της γνώσης, στην αύξηση της προσαρµοστικότητας τους,
στη βελτίωση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας και στην προώθηση της τοπικά
εξειδικευµένης και κλαδικά στοχευµένης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που απαιτεί η επίτευξη των στόχων των Προτεραιοτήτων 2 αλλά και 3, στην ενίσχυση της Ανοιχτής ∆ιοίκησης, στον εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών και των ανθρώπινων
πόρων της, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και στη διάδοση της δια βίου
µάθησης.

Αυτή η αναπτυξιακή προτεραιότητα ενσωµατώνεται στους ΑΠ των ΕΠ του ΕΚΤ, λόγω
της µονοταµειακότητας των προγραµµάτων και του "κλειδώµατος" των πόρων για τις
"µεταβατικές" Περιφέρειες.

5. Λειτουργική σύνδεση µε τις όµορες Περιφέρειες και εξισορρόπηση.

Οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις στα πλαίσια αυτής της Προτεραιότητας αποσκοπούν στην
ανάπτυξη δεσµών συνεργασίας και αναπτυξιακών συνεργιών µε τις όµορες Περιφέρειες,
στην ολοκλήρωση των διαπεριφερειακών συνδέσεων και στη σταδιακή αποδέσµευση
ορισµένων περιοχών της Περιφέρειας από το σηµερινό καθεστώς εξάρτησης από την
οικονοµική δραστηριότητα της Αττικής.

Η προτεραιότητα αυτή είναι οριζόντια, υπό την έννοια ότι διαπερνά όλους σχεδόν τους
στόχους, στα πλαίσια και της διαµόρφωσης της ενιαίας χωρικής ενότητας Θεσσαλίας Ηπείρου - Στερεάς Ελλάδας.

2.2.3 Ειδικοί Στόχοι ανά Τοµέα
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει επεξεργαστεί και παρουσιάζει ένα σύνολο από ειδικούς στόχους για την Βιοµηχανία, την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τον Τουρισµό,
την Απασχόληση, τις Βασικές υποδοµές (ενέργεια και µεταφορές - επικοινωνίες), την
Ψηφιακή σύγκλιση και το Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής.

Βιοµηχανία
Στον τοµέα της Βιοµηχανίας, οι ειδικοί στόχοι της στρατηγικής περιλαµβάνουν την αναβάθµιση της µεταποίησης προς κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, ην τόνωση της εξωστρέφειας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αύξηση των εξαγωγών, την βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, την βελτίωση του δικτύου άυλων και υλικών υποδοµών και την εστίαση στους τοµείς της καινοτοµίας, και των
νέων τεχνολογιών.
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Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Στον τοµέα της Ερευνάς και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, οι ειδικοί στόχοι της στρατηγικής
περιλαµβάνουν την προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων ΕΤΑ, σε κλάδους υψηλής προτεραιότητας, την ενίσχυση συνεργασιών και δράσεων ΕΤΑ που συµβάλλουν στη
µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, στη δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων και στην υποβοήθηση µεταφοράς τεχνολογίας
και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις, στην ενίσχυση του τοπικού ερευνητικού δυναµικού και προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό, την ενίσχυση των υποδοµών ΕΤΑ
και την προώθηση της συµµετοχής ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε κοινές
δράσεις µε άλλες χώρες της ΕΕ.

Τουρισµός
Στον τοµέα του τουρισµού, οι ειδικοί στόχοι της στρατηγικής περιλαµβάνουν την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, µε ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, τη δηµιουργία ή αναβάθµιση ξενοδοχειακής και άλλων τουριστικών υποδοµών, την αναβάθµιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ενίσχυση της διεθνούς προβολής και την ορθολογική διευθέτηση των χωροταξικών προβληµάτων, στο πλαίσιο της
ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά.

Απασχόληση
Στον τοµέα της Απασχόλησης, οι ειδικοί στόχοι της στρατηγικής περιλαµβάνουν την συνεχή αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, την αύξηση
της προσαρµοστικότητας στις τεχνολογικές αλλαγές, τις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις,
και ενίσχυση της κινητικότητας, την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και την εισαγωγή νέων, σύγχρονων µορφών απασχόλησης που προσφέρουν ευελιξία µε συνθήκες
ασφάλειας, την ενθάρρυνση της ενσωµάτωσης ειδικών κατηγοριών του εργατικού δυναµικού, την ενσωµάτωση της καινοτοµίας στις δράσεις της προσαρµοστικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης, ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, ενίσχυση µέτρων για την καταπολέµηση των διακρίσεων στην απασχόληση, την διεύρυνση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο, την διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξής µέσω της αναβάθµισης του ρόλου της Κοινωνικής Οικονοµίας.

Βασικές υποδοµές (ενέργεια, µεταφορές, επικοινωνίες)

Σε ό,τι αφορά στις βασικές υποδοµές, οι ειδικοί στόχοι της στρατηγικής εξειδικεύονται
ως εξής:
•

Οδικές Μεταφορές: ολοκλήρωση των συνδέσεων και των τροφοδοτικών αξόνων µε
τους άξονες του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Οδικών Μεταφορών για την διάχυση των
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αναπτυξιακών ευκαιριών πέρα από την γραµµική ζώνη διέλευσης και ανάπτυξη των
διαπεριφερειακών συνδέσεων προς και από τις κύριες πύλες της χώρας. Βελτίωση
του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, µέσω της βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδικών αξόνων που παρουσιάζουν σχετικά προβλήµατα, καθώς και
χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για την διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων
•

Λιµενικές υποδοµές: βελτίωση ή / και δηµιουργία νέων λιµενικών υποδοµών και
ανωδοµών, προώθηση συνδυασµένων µεταφορών και σιδηροδροµική σύνδεση
των λιµένων, ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων στο πλαίσιο της εφαρµογής του
Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ISPS-CODE), βελτίωση
της σύνδεσης της λειτουργίας των λιµένων µε τον τοπικό αστικό ιστό.

•

Συνδυασµένες - πολυτροπικές µεταφορές: Ανάπτυξη της διατροπικότητας και των
υποδοµών συνδυασµένων µεταφορών..

•

Αστικές µεταφορές: βελτιστοποίηση παρεχόµενων υπηρεσιών µε χρήση σύγχρονων
τεχνολογιών, ανάπτυξη δοµών συντονισµού και ελέγχου του συστήµατος αστικών
συγκοινωνιών,

•

Ενεργειακά δίκτυα: προώθηση των δικτύων φυσικού αερίου στο εσωτερικό της χώρας, επέκταση της κατανάλωσης σε µεγάλους ενεργειακούς πελάτες και νοικοκυριά,
διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων µε την Ασία και την Ευρώπη, αποδοτικότερη
και περιβαλλοντικά αναβαθµισµένη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων
και προώθηση των ΑΠΕ, ενίσχυση ηλεκτρικών δικτύων, ορθολογική διαχείριση των
φυσικών πόρων.

Η επίτευξη του ειδικού στόχου θα γίνει σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».

Ψηφιακή σύγκλιση
Για την "Ψηφιακή Σύγκλιση" της Ελλάδας µε τις άλλες χώρες - µέλη και το µέσο όρο της
ΕΕ, η γενική στρατηγική επικεντρώνεται στο όραµα "Ψηφιακό Άλµα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής", στη βάση κυρίως της Στρατηγικής "i2010",
που στοχεύει στη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, επενδύσεις
σε έρευνα και τεχνολογική καινοτοµία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και δηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς, που προάγει την ποιότητα ζωής. Στρατηγικός Στόχος για την Περιφέρεια αποτελεί η διάχυση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες και
η µεγιστοποίηση των ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ, µε την προσαρµογή τους στις
εκάστοτε ανάγκες των χρηστών.
Ο παραπάνω στόχος εξειδικεύεται σε δύο προτεραιότητες:
•

Τη βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ, και

•

Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ, εκτιµάται ότι
θα επιτευχθεί µε τους ακόλουθους τρόπους:
•

Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας,
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•

Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & ανασχεδιασµός διαδικασιών
των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης,

•

Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία της Περιφέρειας, και

•

Προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠE.

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής
Σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στις υποδοµές για την ποιότητα
της ζωής, οι ειδικοί στόχοι της στρατηγικής περιλαµβάνουν την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές αναπτυξιακές πολιτικές, την προστασία - ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων (και ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων µέσω
της εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ), την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων,
την προστασία και αποκατάσταση ή ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος.
Ειδικότερα για τον τοµέα των υδάτινων πόρων µέσω της εφαρµογής της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, δίνεται η δυνατότητα για ενσωµάτωση και εφαρµογή των πολιτικών στον
τοµέα των υδάτων για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών αποθεµάτων. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ιδιαίτερη
σηµαντική εξαιτίας :
1. Άνισης κατανοµής του υδατικού δυναµικού.
2. Υπερεκµετάλλευσης και υφαλµύρωσης των υπόγειων υδροφορέων.
3. Εκµετάλλευσης σηµαντικού όγκου των διαθέσιµων υδατικών αποθεµάτων για
την υδροδότηση του Νοµού Αττικής.
4. Εποχικότητας της ζήτησης κυρίως σε τουριστικές περιοχές.
5. Εντατικής ζήτησης υδατικού δυναµικού σε βιοµηχανικές περιοχές.
Οι ανάγκες στον τοµέα των υποδοµών της προστασίας του περιβάλλοντος και την
ποιότητας ζωής για την πλήρη ικανοποίηση των στόχων του 6ου Π.Π. για το Περιβάλλον
και τις σχετικές υποχρεώσεις από την Ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία, θα καλυφθούν
µέσω του ΕΠ Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 από το Ταµείο Συνοχής.
Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων, η στρατηγική για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει καθορισθεί
µε τον εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕΣ∆Α).Οι στόχοι οι οποίοι τίθενται από τον εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α, επικεντρώνονται στα
εξής σηµεία:

1. Ολοκλήρωση της σύστασης των Φορέων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στα πλαίσια των κατευθύνσεων του Εθνικού θεσµικού πλαισίου για τους Φορείς διαχείρισης. Καθορισµός των απαιτούµενων προγραµµάτων µε ευθύνη των φορέων,
για την ορθολογική εκµετάλλευση των υφιστάµενων υποδοµών και την οργάνωση του συνολικού συστήµατος διαχείρισης.
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2. Ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίµανσης και κατασκευή των υπολοιπόµενων
βασικών υποδοµών για την ασφαλή διάθεση των στερεών αποβλήτων (κατασκευή ΧΥΤΑ).
3. Ποσοτικός και χωροταξικός προσδιορισµός των απαιτούµενων συµπληρωµατικών υποδοµών (ΣΜΑ, εργοστάσια µηχανικής διαλογής κ.λ.π.) για την πλήρη
λειτουργική εκµετάλλευση των βασικών υποδοµών διαχείρισης απορριµµάτων.
4. Εφαρµογή των συστηµάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης, τόσο για τις κατηγορίες απορριµµάτων που δύναται να εκτρέπονται από το ρεύµα αποβλήτων
προς τους ΧΥΤΑ, όσο και για τις ειδικές κατηγορίες αποβλήτων που απαιτούν
εξειδικευµένη διαχείριση (συσσωρευτές , αδρανή υλικά κ.λ.π.).
5. Τερµατισµός της λειτουργίας και αποκατάσταση των ΧΑ∆Α της Περιφέρειας.
Προγραµµατισµός για την αποκατάσταση των ΧΑ∆Α στις περιοχές όπου πλέον
µε την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών καθίστανται ανενεργοί.
6. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των πολιτών, µε
στόχο την δηµιουργία µίας νοοτροπίας για την ορθή διαχείριση των στερεών
αποβλήτων στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι βασικές υποδοµές για την προστασία του περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΕΕΛ) καθώς
και ενέργειες αποκατάστασης χώρων διάθεσης απορριµµάτων θα υλοποιηθούν µέσω
πόρων του Ταµείου Συνοχής.
Από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα καλυφθούν οι υπολοιπόµενοι βασικοί στόχοι του ΠΕΣ∆Α
και κυρίως η ολοκλήρωση της αποκατάστασης των ΧΑ∆Α, µε γνώµονα την άµεση αξιοποίηση των υφιστάµενων και προς κατασκευή βασικών υποδοµών διαχείρισης. Στα
πλαίσια του ΠΕΣ∆Α, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είτε από το ΠΕΠ είτε από το
τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρορος Ανάπτυξη» ώστε να εκτραπούν τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα από τους ΧΥΤΑ και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για τα έτη 2010 και 2013.
To ΠΕΠ θα δράσει συµπληρωµατικά για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται µε την
εναλλακτική διαχείριση απορριµµάτων όπως εργοστάσια µηχανικής διαλογής και Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης Κοµποστοποίησης – ΕΜΑΚ, προκειµένου η περιφέρεια να επιτύχει τους εθνικούς και περιφερειακούς στόχους ανάκτησης, ανακύκλωσης
και επαναχρησιµοποίησης.
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2.4 Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας Ηπείρου
2.4.1 Γενική επισκόπηση της στρατηγικής
Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η βελτίωση της ελκυστικότητάς της, µέσω της ανάδειξης της σε κόµβο συνδυασµένων µεταφορών, προκειµένου
να καταστεί χώρος προσέλκυσης επενδύσεων σε τοµείς που θα ενσωµατώνουν την καινοτοµία και τη γνώση ως βασικά στοιχεία ανάπτυξης της περιφερειακής οικονοµίας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, όπως η γεωπολιτική της θέση, η δυναµική
ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, το δίκτυο των κοινωνικών υποδοµών, το
πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και τη θετική αλληλεξάρτηση του πρωτογενούς τοµέα µε τη µεταποίηση. Η επιλογή αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια και εντάσσεται αρµονικά στους στρατηγικούς στόχους της ΧΕ ΘΣΗ.

Για να αναπτυχθεί περαιτέρω η Περιφέρεια, θα πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις σε
υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, να επιταχυνθεί η καινοτοµία και να διευρυνθεί η χρήση
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Και για να συµβεί αυτό θα
πρέπει να αρθούν οι διαρθρωτικές αδυναµίες σε παράγοντες κλειδιά της ανταγωνιστικότητας, οι οποίες είναι οι ανεπάρκειες στο υφιστάµενο υλικό & ανθρώπινο κεφάλαιο (σε
υποδοµή και σε δεξιότητες του εργατικού δυναµικού), η έλλειψη καινοτοµικής ικανότητας
& αποτελεσµατικής επιχειρηµατικής ενίσχυσης, το χαµηλό επίπεδο περιβαλλοντικού
κεφαλαίου (κατεστραµµένο φυσικό ή & αστικό περιβάλλον)

Οι σηµαντικές παράµετροι για την αναπτυξιακή στρατηγική της περιόδου 2007 – 2013
για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι οι εξής:
•

Αειφόρος αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων και µετατροπή τους σε
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, µε έµφαση στην ποιότητα, τη γνώση – καινοτοµία,
την εξωστρέφεια και την προστασία και ορθολογική διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

•

Βιώσιµη ανάπτυξη της Περιφέρειας και άρση των αδυναµιών και διαρθρωτικών της
προβληµάτων, µε έµφαση στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των υποδοµών
και των υπηρεσιών και την ανάδειξη της Περιφέρειας σε «πολύτροπο» κόµβο (µεταφορικό, ενεργειακό, τουριστικό προορισµό κ.ά.).

•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και σε καινοτοµικές προσεγγίσεις για
την προώθηση και διασφάλιση ενός εξωστρεφούς προσανατολισµού στις παραγωγικές δραστηριότητες.

•

Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής και ισόρροπη ανάπτυξη του αστικού και
αγροτικού χώρου.

Στο πλαίσιο της Νέας Προγραµµατικής Περιόδου, η φιλοσοφία και το όραµα που διέπει
το αναπτυξιακό µοντέλο της Περιφέρειας Ηπείρου εντοπίζεται στο τρίπτυχο Ποιότητα –
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Γνώση / Καινοτοµία – Εξωστρέφεια το οποίο προδιαγράφει τους πυλώνες ανάπτυξης για
το σχεδιασµό της στρατηγικής της.

Η ποιότητα, βασική προϋπόθεση της ανταγωνιστικότητας και ευηµερίας, αποτελεί τον
πρώτο αναπτυξιακό πυλώνα, καθώς συνδέεται άρρηκτα µε την δυνατότητα ανάπτυξης
ενός παραγωγικού συστήµατος βασισµένου σε µικρές επιχειρήσεις, τις υποδοµές και
υπηρεσίες και το περιβάλλον, το οποίο αποτελεί βασικό πόρο για την ανάπτυξη του
τουρισµού και πρέπει να προστατευθεί από την ευκαιριακές παρεµβάσεις.

Η γνώση και καινοτοµία αποτελούν κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης στη νέα Προγραµµατική Περίοδο, δεδοµένου ότι η ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέας γνώσης που οδηγεί σε
νέα τεχνολογικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες αποτελεί βασικό µέληµα των σύγχρονων κοινωνιών. Η καινοτοµία αντιµετωπίζεται µε την ευρεία της έννοια, σύµφωνα µε
την οποία δεν περιορίζεται στην τεχνολογική, αλλά και στην διοικητική, παραγωγική,
οργανωτική καινοτοµία. Οι πολιτικές για την προώθηση της καινοτοµίας και την ενίσχυση της παραγωγής της γνώσης πρέπει να εστιάζονται στην υποστήριξη των επιµέρους
συντελεστών που συνθέτουν τον όρο «καινοτοµία», οι οποίοι είναι το ανθρώπινο δυναµικό, οι µηχανισµοί µετάδοσης και εφαρµογής της γνώσης, και οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης της καινοτοµίας και δηµιουργία νέων επιχειρήσεων.

Η εξωστρέφεια, αποτελεί τον τρίτο αναπτυξιακό πυλώνα δεδοµένου ότι είναι βασική
προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας και κατ’
επέκταση µίας µακροπρόθεσµης και αποτελεσµατικής προσέγγισης στο επιδιωκόµενο
αναπτυξιακό µοντέλο της Περιφέρειας. Είναι άµεσα συνυφασµένη µε τους άλλους δύο
αναπτυξιακούς πυλώνες, αλλά απαιτεί µία νέα επιχειρηµατική θεώρηση η οποία επιδιώκει την ανάπτυξη οικονοµικών συνεργασιών µε άλλες περιφέρειες τόσο της χώρας όσο
και της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Η επέκταση αυτή των σχέσεων, είτε µέσω αύξησης των εξαγωγών είτε µέσω προσέλκυσης νέων επενδύσεων προϋποθέτει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και ένα φιλικό και σύγχρονο επενδυτικό και επιχειρηµατικό
περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, θεµελιώδης αρχή η οποία διατρέχει οριζόντια το αναπτυξιακό µοντέλο της
Περιφέρειας Ηπείρου είναι η αειφορία, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε όλους τους τοµείς της περιφερειακής ανάπτυξης. Ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης
προδιαγράφει πως το σύνολο των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων θέτουν ως στόχο την
ταυτόχρονη επίτευξη ενός οικονοµικά βιώσιµου, κοινωνικά δίκαιου και περιβαλλοντικά
υπεύθυνου αναπτυξιακού αποτελέσµατος.

Οι τρεις πυλώνες του αναπτυξιακού οράµατος συνθέτουν τους στρατηγικούς στόχους
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Ηπείρου και είναι πλήρως συµβατοί
µε τις θεµατικές προτεραιότητες των στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών για την πολιτική συνοχής. Επιπλέον, ο προσανατολισµός του αναπτυξιακού µοντέλου της Περιφέ-
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ρειας Ηπείρου για την περίοδο 2007-2013 επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στη στόχευση
της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Συνοπτικά, η αναπτυξιακή στρατηγική και το όραµα της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσιάζεται στο πλαίσιο που ακολουθεί:

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων για την βελτίωση της ελκυστικότητάς της και την ανάδειξη της σε κόµβο
συνδυασµένων µεταφορών. Στο πλαίσιο της Νέας Προγραµµατικής Περιόδου, η φιλοσοφία
και το όραµα που διέπει το αναπτυξιακό µοντέλο της Περιφέρειας Ηπείρου εντοπίζεται στο
τρίπτυχο: Ποιότητα –Γνώση/Καινοτοµία – Εξωστρέφεια το οποίο προδιαγράφει τους πυλώνες ανάπτυξης για το σχεδιασµό της στρατηγικής της.

2.4.2 Ιεράρχηση και εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων της Ηπείρου
Για την επίτευξη των κεντρικών στρατηγικών στόχων, οι γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι της
Ηπείρου είναι οι εξής:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
1. Ενίσχυση της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας και καινοτοµικής ικανότητας
2. Βελτίωση προσπελασιµότητας υποδοµών και υπηρεσιών
3. Αειφορική διαχείριση φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος – ∆ιαχείριση προστατευόµενων περιοχών
4. Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο
5. Ανάδειξη τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας Ηπείρου
6. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής και ισόρροπη ανάπτυξη
7. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης
8. Προώθηση της συνεργασίας και των δικτύων µεταξύ χωρών και Περιφερειών

1. Ενίσχυση της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας και καινοτοµικής ικανότητας

Η ενίσχυση της καινοτοµικής ικανότητας και επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας αξιολογείται ως πρώτος γενικός αναπτυξιακός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής της
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Περιφέρειας Ηπείρου. Στόχος για την Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί η ουσιαστική αξιοποίηση των ευκαιριών που προβάλλονται στο πλαίσιο της νέας οικονοµίας και της κοινωνίας της γνώσης, για την προώθηση δράσεων καινοτοµίας, την ανάπτυξη δηµοσίων–
ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων καθώς και την ενίσχυση των ΜΜΕ ώστε να αποκτήσουν
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος περιλαµβάνει την ενίσχυση της έρευνας για τη δηµιουργία νέων προϊόντων, την περαιτέρω αξιοποίηση των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, την ενίσχυση εφαρµογών διαδικτύου και υπηρεσιών e-consulting, e-learning, e-training, e-business στις επιχειρήσεις,
την ενίσχυση υφιστάµενων ή τη δηµιουργία νέων δοµών παροχής συµβουλευτικής και
τεχνικής στήριξης στις επιχειρήσεις, την προώθηση των δικτύων και της επιχειρηµατικής
εξωστρέφειας, και την βελτίωση και αναβάθµιση των τεχνικών υποδοµών. Θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µε τις παρεµβάσεις των τοµεακων προγραµµάτων όπως Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηµατικότητας, Ψηφιακής σύγκλισης, Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, εκπαίδευση και δια βίου µάθηση.

2. Βελτίωση προσπελασιµότητας υποδοµών και υπηρεσιών

Η βελτίωση της προσπελασιµότητας των υποδοµών και υπηρεσιών αποτελεί ένα σηµαντικό αναπτυξιακό στόχο ο οποίος περιλαµβάνει την ολοκλήρωση των συστηµάτων µεταφορών που θα συµβάλλουν στην βελτίωση της προσπελασιµότητας, στην αύξηση της
εσωτερικής συνοχής της Περιφέρειας, και την προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μια από τις βασικές προτεραιότητες αυτής της περιόδου θα είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η οποία θα επιτευχθεί µε τη βελτίωση
τµηµάτων του οδικού δικτύου τα οποία λόγω των γεωµετρικών η κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό οδικής ασφάλειας και µε την ανάπτυξη και
χρήση –εγκατάσταση τεχνολογικών µέσων και εφαρµογών που προάγουν την οδική
ασφάλεια. Η ολοκλήρωση των υποδοµών µεταφορών, θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
στην εκπλήρωση του στόχου για ανάδειξη της Ηπείρου σε ∆υτική Πύλη της Χώρας προς
την ΕΕ και τα Βαλκάνια, θα συµβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, στην βελτίωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες που προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής. Αντίστοιχα,
οι σύγχρονες υποδοµές επικοινωνίας µπορούν να συµβάλουν στην πρόσβαση του συνόλου του πληθυσµού σε υπηρεσίες, µε σηµαντική µείωση του κόστους και του χρόνου
επικοινωνίας, στην αξιοποίηση καινοτόµων ιδεών και στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, οι υποδοµές ΑΠΕ συνδέονται άµεσα µε τη προστασία
του περιβάλλοντος, µε παράλληλα πολλαπλασιαστικά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη.
Ορισµένες σηµαντικές παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας θα υλοποιηθούν είτε µέσω των
σχετικών τοµεακών προγραµµάτων είτε µέσω άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

3. Αειφορική διαχείριση φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος – ∆ιαχείριση προστατευόµενων περιοχών

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί για την Ήπειρο ένα από τα σηµαντικότερα αναπτυξιακά
της πλεονεκτήµατα, πηγή ζωής και χώρο ανάπτυξης ποικίλων δραστηριοτήτων. Συνδέε-
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ται άµεσα µε την πρωτογενή παραγωγή και τον τουρισµό, τους δύο βασικότερους κλάδους της οικονοµίας της Ηπείρου, αλλά και µε την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Για το
λόγο αυτό η Περιφέρεια επιδιώκει αφενός την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων προς όφελος
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Για την επίτευξη των δύο αυτών κεντρικών στόχων απαιτείται η διαµόρφωση µίας πολιτικής η οποία επικεντρώνει στην ολοκλήρωση των δοµών επεξεργασίας λυµάτων και
διαχείρισης απορριµµάτων, την µείωση των εκποµπών ρύπων, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, την αντιµετώπιση των καίριων χωροταξικών και
πολεοδοµικών προβληµάτων στον αστικό χώρο και στην αντιµετώπιση των συγκρούσεων στις χρήσεις γης, κυρίως στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές και τον υπαίθριο
χώρο. Η Περιφέρεια Ηπείρου ακολουθώντας τις αρχές που θέτει µέσα από τη στρατηγική την οποία χαράσσει για τα απόβλητα, για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων έχει θέσει σαν στόχους Α)την ασφαλή και υγιεινή διάθεση τους στο σύνολο της
Περιφέρειας, µε τη λειτουργία 3 χώρων υγειονοµικής ταφής σε πρώτη φάση και την κατασκευή-λειτουργία ενός τέταρτου για την 1η ∆ιαχειριστική Ενότητα µε χρονικό ορίζοντα
το 2007 Β) τον τερµατισµό της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων, στόχος που
πραγµατοποιείται µε τη λειτουργία των νέων ΧΥΤΑ (για την µεταβατική περίοδο µέχρι
και την κατασκευή των δύο νέων ΧΥΤΑ, διότι οι άλλοι δύο ήδη είναι κατασκευασµένοι,
θα παρθούν όλα εκείνα τα διορθωτικά µέτρα ώστε η διάθεση των απορριµµάτων να γίνει
ελεγχόµενα σε όσο το δυνατό λιγότερους χώρους ανά διαχειριστική ενότητα) Γ) την ορθολογική οργάνωση της αποκοµιδής των απορριµµάτων από τους ΟΤΑ αµέσως µετά τη
δηµιουργία των εγκαταστάσεων διάθεσης ανά διαχειριστική ενότητα ∆) την άµεση αποκατάσταση των µεγαλύτερων ΧΑ∆Α στην Περιφέρεια και προγραµµατισµό για τις αποκαταστάσεις στο σύνολο των ΧΑ∆Α αυτής Ε) την εφαρµογή προγραµµάτων ∆ιαλογής
στην πηγή, προκειµένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, να
µειωθεί η ποσότητα που θα οδηγείται στους χώρους ταφής αλλά και να παραχθούν
χρήσιµα προϊόντα.
Από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου για την Περιφέρεια Ηπείρου θα καλυφθούν παρεµβάσεις µε στόχο την µείωση του όγκου των στερεών απορριµάτων που διατίθενται για υγειονοµική ταφή και η εκτροπή του βιοαποδοµίσηµου κλάσµατος στερεών αποβλήτων από την υγειονοµική ταφή καθώς και παρεµβάσεις που αφορούν την αποκατάσταση της µολυσµένης γης, µε την αποκατάσταση
ΧΑ∆Α που χρειάζονται για λόγους υγείας αλλά και λόγω των νοµικών δεσµεύσεων. Στα
πλαίσια του ΠΕΣ∆Α, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είτε από το ΠΕΠ είτε από το
τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρορος Ανάπτυξη» ώστε να εκτραπούν τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα από τους ΧΥΤΑ και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για τα έτη 2010 και 2013.
Για την κάλυψη των αναγκών του εγκεκριµένου ΠΕΣ∆Α Ηπείρου προβλέπεται η συµπληρωµατική παρέµβαση πόρων του Ταµείου Συνοχής για την ολοκλήρωση ενός
ΧΥΤΑ και σταθµών µεταφόρτωσης.
Οι ανάγκες σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & διάθεσης λυµάτων σε οικισµούς Γ’
Προτεραιότητας (Οδηγία 91/271 για αστικά λύµατα) των Περιφερειών θα καλυφθούν στο
σύνολό τους από το τοµεακό ΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
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συµπεριλαµβανοµένων και των έργων – γέφυρα της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου σε ότι αφορά τους οικισµούς Γ’ Προτεραιότητας.
Η Περιφέρεια επιπλέον θα καλύψει τις ανάγκες για έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
(υπόλοιπα οικισµών Β προτεραιότητας) και θα συνεχίσει καλύπτοντας τις ανάγκες τουριστικών οικισµών που ο πληθυσµός τους αυξάνει εξαιρετικά κατά τους θερινούς µήνες
ή µικρών οικισµών που βρίσκονται σε µικρή µεταξύ τους απόσταση και σε µικρή απόσταση από ευαίσθητα οικοσυστήµατα (παράκτιοι οικισµοί Αµβρακικού κόλπου και Ιονίου
ή παραλίµνιοι οικισµοί Παµβώτιδας).

4. Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, αποτελεί µία προτεραιότητα η οποία διέπει οριζόντια όλους τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της Περιφέρειας και όλους τους τοµείς ανάπτυξής της. Βασική προτεραιότητα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου
αποτελεί η διεύρυνση των προοπτικών απασχόλησης του εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας, η µείωση της ανεργίας, κυρίως των ευάλωτων και ευπαθών οµάδων, η δυνατότητα δηµιουργίας καλύτερων και ανταγωνιστικότερων θέσεων απασχόλησης. Για την
Περιφέρεια Ηπείρου, η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στηρίζεται στην ενίσχυση
της υποδοµής σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στην µελέτη των τάσεων της αγοράς
εργασίας, στην λειτουργία ειδικών προγραµµάτων σύνδεσης της κατάρτισης µε την απασχόληση, στην λειτουργία ειδικών προγραµµάτων ενσωµάτωσης των οικονοµικών
µεταναστών και των παλιννοστούντων, στη δηµιουργία συµφώνων απασχόλησης και
συµφώνων κατάρτισης, στην γενίκευση του θεσµού της πρακτικής άσκησης και σύνδεσής της µε τα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και στην αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της πληροφορίας. Η προώθηση ορισµένων σηµαντικών στόχων θα επιδιωχθεί πρωτίστως µέσω της αξιοποίησης των πόρων των σχετικών τοµεακών προγραµµάτων καθώς και άλλων εργαλείων

5. Ανάδειξη τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας Ηπείρου

Ο φυσικός πλούτος της Ηπείρου, όπως διαµορφώνεται από την ιδιαίτερη µορφολογία
της, µε πληθώρα υδάτινων πόρων, περιοχών οικολογικής σηµασίας και ορεινών όγκων,
καθώς και οι αξιόλογοι πολιτισµικοί της πόροι και η οικιστική της παράδοση, την καθιστούν περιοχή µε σηµαντική προοπτική ως προς την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών
τουρισµού. Για την 4η Προγραµµατική Περίοδο τίθενται ως ειδικοί στόχοι η διαφοροποίηση και ταυτοποίηση του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, η δηµιουργία συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
και η προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη των τουριστικών πόρων που αποτελούν τη
βάση της τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου. Οι στοχευόµενες παρεµβάσεις στον τουριστικό τοµέα έχουν ως πεδίο εφαρµογής τόσο τους ήδη ανεπτυγµένους τουριστικούς
προορισµούς της Ηπείρου, όπου απαιτούνται σηµαντικές παρεµβάσεις αναβάθµισης και
εκσυγχρονισµού του τουριστικού προϊόντος, όσο και τους αναπτυσσόµενους τουριστικούς προορισµούς της υπαίθρου (ορεινές περιοχές) η ποικιλότητα πόρων των οποίων
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προσφέρεται για την ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος. Τέλος, πεδίο εφαρµογής µπορεί να αποτελέσει και ο αστικός χώρος όπου υπάρχουν δυνατότητες
ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού, όπως ο τουρισµός κινήτρων, ο συνεδριακός
τουρισµός, κλπ. Η προώθηση αυτού του στόχου, πέραν του ΠΕΠ, θα επιδιωχθεί και µε
την αξιοποίηση των πόρων τοµεακών ΕΠ Στην υλοποίηση του στόχου σηµαντική αναµένεται να είναι και η συµβολή των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και των παρεµβάσεων
της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

6. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής και ισόρροπη ανάπτυξη

Η µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και η ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού
και αστικού χώρου αποτελεί κεντρικό σηµείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Ηπείρου. Το σύνολο των γενικών αναπτυξιακών στόχων για την 4η Προγραµµατική Περίοδο συνεισφέρουν τόσο άµεσα όσο και έµµεσα στην επίτευξη του βασικού αυτού
στόχου. Στην ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής και της ισόρροπης ανάπτυξης
συµβάλλουν σηµαντικά η ολοκλήρωση των δικτύων µεταφορών, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, η εφαρµογή του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, η αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας των εκµεταλλεύσεων και
η εφαρµογή ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για τον αστικό και αγροτικό χώρο. Στην επίτευξη αυτών των στόχων ιδιαίτερα σηµαντική αναµένεται να είναι η συµβολή τόσο του
ΠΕΠ όσο και των τοµεακών επιχειρησιακών προγραµµάτων.

7. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

Ο παραπάνω στόχος εξειδικεύεται σε δύο προτεραιότητες:
Α) Την βελτίωση της παραγωγικότητας της περιφέρειας Ηπείρου µε αξιοποίηση των
ΤΠΕ που θα επιτευχθεί µε συγκεκριµένες δράσεις που ενισχύουν την προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και ανασχεδιασµό διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της συµβολής
του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία της Περιφέρειας και την προώθηση της τοπικής
επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ, και
Β) Την βελτίωση της ποιότητας ζωής που θα επιτευχθεί µε την προώθηση δράσεων που
θα στοχεύουν στην βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ, µε την ισότιµη συµµετοχή των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη.
Ο στρατηγικός στόχος της περιφέρειας Ηπείρου ενισχύεται σηµαντικά από την εφαρµογή των αντίστοιχων τοµεακών προγραµµάτων, ενώ οι προβλεπόµενες ενέργειες στοχεύουν στην αξιοποίηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
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8. Προώθηση της συνεργασίας και των δικτύων µεταξύ χωρών και Περιφερειών

Η προώθηση της συνεργασίας και των δικτύων µεταξύ των χωρών και Περιφερειών αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Ηπείρου. Βασικές προς αυτή την κατεύθυνση
αποτελούν η δικτύωση µε περιφέρειες της Ε.Ε. και η ανταλλαγή εµπειρίας, η ανάληψη
πρωτοβουλιών συνεργασίας µε τις χώρες των Βαλκανίων, ώστε να υπάρξει ταχύτερη
προσαρµογή τους στο κοινοτικό κεκτηµένο, η ενίσχυση διασυνοριακών και διαπεριφερειακών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη δικτύων και η διοργάνωση εκθέσεων, η δηµιουργία δικτύου συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων και κέντρων καινοτοµίας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και η ανάπτυξη θεσµών συνεργασίας µε τις νέες χώρες της ΕΕ, ώστε η Περιφέρεια να αποτελέσει µέσο
διείσδυσης επώνυµων τοπικών προϊόντων στις νέες αγορές. Η ανάπτυξη συνεργασιών
αφορά τόσο τους δηµόσιους όσο και τους ιδιωτικούς φορείς και συνδέεται άµεσα τόσο
µε το στόχο ενίσχυσης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, όσο και µε την ανάδειξη
της Ηπείρου ως σηµείο αναφοράς µεταξύ των βαλκανικών και ευρωπαϊκών Περιφερειών. ∆εδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επιλέξιµη περιοχή σε διασυνοριακά
προγράµµατα του Στόχου Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν µέσα από τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα εξασφαλίζουν
την συµπληρωµατικότητα αυτών που θα υλοποιηθούν από Προγράµµατα του Στόχου
Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία.
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2.5 Συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας των στρατηγικών στόχων του ΕΠ της ΧΕ Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα Ήπειρος µε Εθνικές και Ευρωπαϊκές προτεραιότητες
Στην ενότητα αυτή, εξετάζεται συνθετικά η συνάφεια των στρατηγικών στόχων της ΧΕ
Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος µε τις αντίστοιχες εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Βασικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να καταδείξει το βαθµό συµβατότητας των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών και το βαθµό κατά τον
οποίο οι περιφερειακοί στρατηγικοί στόχοι είναι σε θέση να συµβάλουν στην επίτευξή
των στόχων των άλλων δύο επιπέδων. ∆εν παρατίθενται οι αντίστοιχοι πίνακες για κάθε
περιφέρεια, καθώς βρίσκονται και περιγράφονται στα επιµέρους κείµενα

Στον Πίνακα 34 παρουσιάζεται η συνάφεια των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής
µε την ΚΓ 1 της ΣΚΓΚ. Παρατηρούµε ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της ΧΕ ΘΣΗ συµβάλλουν είτε άµεσα είτε έµµεσα στην προώθηση της ΚΓ1.

Ο στόχος της ΣΚΓΚ (ΚΓ 1) ο οποίος αναφέρεται στην επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών ικανοποιείται άµεσα από τον 2ο Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ, ο οποίος
αναφέρεται ευθέως στην «βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και
αναβάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών
δικτύων». Ικανοποιείται επίσης έµµεσα από τον 1ο, τον 5ο και τον 6ο Ειδικό Στόχο του
ΕΠ.

Ο στόχος της ΣΚΓΚ (ΚΓ 1) ο οποίος αναφέρεται στην ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα
στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη και ο στόχος ο οποίος αναφέρεται
στην αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος καλύπτονται άµεσα από τον 4ο Ειδικό
Στόχο ανάπτυξης της ΧΕ ΘΣΗ, ο οποίος αναφέρεται συγκεκριµένα στην «Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων». Καλύπτονται επίσης µε έµµεσο τρόπο από τον 1ο, 2ο και 6ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ.

Συνολικά, η µήτρα συνάφειας δείχνει ότι υπάρχει µια ικανοποιητική αντιστοίχηση ανάµεσα στους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ και της ΚΓ1 της ΣΚΓΚ της ΕΕ. Η
διαπίστωση αυτή υποδηλώνει ότι η ικανοποίηση των στόχων του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ συµβάλλει σε σηµαντικό βαθµό στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στη συγκεκριµένη Κατευθυντήρια Γραµµή της ΕΕ.
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Πίνακας 34: Συνάφεια Αναπτυξιακών Στόχων ΧΕ ΘΣΗ µε ΣΚΓΚ (ΚΓ 1)

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της
ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
2. Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και
αναβάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και διαπεριφερειακών µεταφορικών δικτύων.
3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
4. Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
5. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής
6. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
7. Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη
ανάπτυξη
8. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

+

+

++

+

++

Αντιµετώπιση του θέµατος της
εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην
Ευρώπη

Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 1
Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές
της πιο
ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση
Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών

Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου

+

++

+
+

+

++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια

Στον Πίνακα 35 παρουσιάζεται η συνάφεια των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής
της ΧΕ ΘΣΗ µε την ΚΓ 2 της ΣΚΓΚ. Ο στόχος της ΚΓ 2 για την αύξηση των επενδύσεων
σε ΕΤΑ ικανοποιείται άµεσα από τον 1ο Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ, ο οποίος αναφέρεται
στην «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων». Ταυτόχρονα, ικανοποιείται έµµεσα από όλους
τους άλλους στόχους της ΧΕ ΘΣΗ.

Επίσης, ο στόχος της ΚΓ 2 για την διευκόλυνση της καινοτοµίας και την προώθηση της
επιχειρηµατικότητας ικανοποιείται άµεσα από τον 1ο Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ και έµµεσα από όλους τους άλλους.
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Πίνακας 35: Συνάφεια Αναπτυξιακών Στόχων ΧΕ µε ΣΚΓΚ (ΚΓ 2)

Προώθηση της κοινωνίας
των πληροφοριών για όλους

Βελτίωση της
πρόσβασης στη χρηµατοδότηση

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των
επιχειρήσεων.
2. Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και ενδοπεριφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών
δικτύων.
3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
4. Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
5. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής
6. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
7. Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη
βιώσιµη ανάπτυξη
8. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της
επιχειρηµατικότητας

Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου

Αύξηση και βελτίωση των
επενδύσεων στην Έρευνα
και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2
Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας
µε στόχο την ανάπτυξη

++

++

++

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

++

++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια

Ο στόχος της ΚΓ 2 ο οποίος αναφέρεται στην προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους καλύπτεται άµεσα από τον 1ο αναπτυξιακό στόχο της ΧΕ ΘΣΗ και τον 8ο
αναπτυξιακό στόχο της ΧΕ ΘΣΗ, ο οποίος αναφέρεται στην «Προώθηση της ψηφιακής
σύγκλισης». Ικανοποιείται επίσης έµµεσα από τον 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 7ο Ειδικό Στόχο της
ΧΕ ΘΣΗ.

Μόνο ο στόχος βελτίωσης της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση δεν ικανοποιείται άµεσα από κάποιο περιφερειακό στόχο, καθώς αποτελεί στόχο που µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο στο κεντρικό επίπεδο άσκησης πολιτικής. Παρουσιάζει όµως έµµεση συνάφεια
µε τον Ειδικό Στόχο 1, η υλοποίηση του οποίου προϋποθέτει την ύπαρξη ευνοϊκών επενδυτικών κινήτρων και σχηµάτων, τα οποία εξ ορισµού βελτιώνουν την πρόσβαση
των ΜΜΕ στην χρηµατοδότηση.

Σε γενικές γραµµές, παρατηρούµε ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της ΧΕ ΘΣΗ συµβάλλουν
είτε άµεσα είτε έµµεσα στην προώθηση της ΚΓ2.
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Στον Πίνακα 36 παρουσιάζεται η συνάφεια των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής
της ΧΕ ΘΣΗ µε την ΚΓ 3 της ΣΚΓΚ, η οποία επιδιώκει τη δηµιουργία καλύτερων και περισσότερων θέσεων εργασίας. Ο πρώτος στόχος της ΚΓ 3, ο οποίος αναφέρεται στην
προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και στον
εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας ικανοποιείται άµεσα από τον
3ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ ο οποίος αφορά στην «Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού». Ικανοποιείται επίσης έµµεσα από τους Ειδικούς Στόχους 1, 5, 7 και 8.

Ο δεύτερος στόχος της ΚΓ 3, ο οποίος αναφέρεται στην βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας ικανοποιείται και αυτός άµεσα από τον 3ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ ο
οποίος αφορά στην «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού». Ικανοποιείται επίσης έµµεσα από τους Ειδικούς Στόχους 1 και 8.

Ο τρίτος στόχος της ΚΓ 3, ο οποίος αναφέρεται στην αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης ικανοποιείται επίσης άµεσα από τον 3ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ ο οποίος αφορά στην
«Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού». Ικανοποιείται επίσης έµµεσα από τους Ειδικούς Στόχους 1, 5, 6, 7 και 8.

Ο τέταρτος στόχος της ΚΓ 3, ο οποίος αναφέρεται στην αναβάθµιση των διοικητικών
ικανοτήτων ικανοποιείται επίσης άµεσα από τον 8ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ ο
οποίος αφορά στην «Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης». Ικανοποιείται επίσης έµµεσα
από τους Ειδικούς Στόχους 3 και 6.

Τέλος, ο πέµπτος στόχος της ΚΓ 3, ο οποίος αναφέρεται στην προστασία της υγείας των
εργαζοµένων ικανοποιείται επίσης άµεσα από τον 3ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ
ο οποίος αφορά στην «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού». Ικανοποιείται επίσης
έµµεσα από τον 4ο Ειδικό Στόχο.
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Πίνακας 36: Συνάφεια Αναπτυξιακών Στόχων ΧΕ µε ΣΚΓΚ (ΚΓ 3)

+

+

++

++

++

+

+

+
+
+

+

+

+

++

+

+

++ Άµεση Συνάφεια,
+ Έµµεση Συνάφεια

Παρατηρούµε συνολικά, ότι οι στόχοι της ΚΓ3 για περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας επιδιώκονται άµεσα από τον 3ο και 8ο Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ και έµµεσα
από όλους τους άλλους στόχους του προγράµµατος, µε µόνη εξαίρεση αυτού των υποδοµών. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η επίτευξη των στόχων του ΕΠ ΘΣΗ θα συµβάλλει σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΚΓ3 της ΣΚΓΚ της ΕΕ.
Στον Πίνακα 37 παρουσιάζεται η συνάφεια των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής
της ΧΕ ΘΣΗ µε την ΚΓ 4 της ΣΚΓΚ, η οποία επικεντρώνει στην περιφερειακή διάσταση
της πολιτικής συνοχής. Ο πρώτος στόχος της ΚΓ 4, ο οποίος επιδιώκει στην µεγαλύτερη
συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και απασχόληση ικανοποιείται άµεσα ή έµµεσα
από όλους του Ειδικούς Αναπτυξιακούς Στόχους του ΕΠ, υποδηλώνοντας µια έντονη
συσχέτιση.
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Προστασία της υγείας των εργαζοµένων

+

∆ιοικητικές ικανότητες

Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης
της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
2. Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της
δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και ενδοπεριφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών
δικτύων.
3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
4. Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
5. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής
και κοινωνικής συνοχής
6. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
7. Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού
για τη βιώσιµη ανάπτυξη
8. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

Βελτίωση της προσαρµοστικότητας
των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας

Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

Προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 3
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

++
+
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Ο δεύτερος στόχος της ΚΓ 4, ο οποίος αναφέρεται στην οικονοµική υποστήριξη των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά µειονεκτήµατα
ικανοποιείται άµεσα από τον 5ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ ο οποίος αφορά στην
«Ενίσχυση της Ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής». Ικανοποιείται
επίσης έµµεσα από όλους τους άλλους Ειδικούς Στόχους.
Ο τρίτος στόχος της ΚΓ 4, ο οποίος αναφέρεται στην διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και
διακρατική συνεργασία ικανοποιείται άµεσα από τον 6ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ της ΧΕ
ΘΣΗ ο οποίος αφορά στην «Ενίσχυση της ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας». Ικανοποιείται επίσης έµµεσα από τους Ειδικούς Στόχους 1, 2 και 8.
Παρατηρούµε ότι οι στόχοι της ΚΓ4 η οποία επικεντρώνει στην περιφερειακή διάσταση
της πολιτικής συνοχής επιδιώκονται άµεσα ή έµµεσα από όλους τους στόχους του προγράµµατος. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η επίτευξη των στόχων του ΕΠ ΘΣΗ θα
συµβάλλει σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΚΓ4 της ΣΚΓΚ της ΕΕ.

Πίνακας 37: Συνάφεια Αναπτυξιακών Στόχων ΧΕ µε ΣΚΓΚ (ΚΓ 4)

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
2. Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της
δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και ενδοπεριφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών
δικτύων.
3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
4. Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
5. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής
και κοινωνικής συνοχής
6. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
7. Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού
για τη βιώσιµη ανάπτυξη
8. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

∆ιασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία

Συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη
και στην απασχόληση

Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών,
των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά µειονεκτήµατα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 4
Η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής
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++ Άµεση Συνάφεια,
+ Έµµεση Συνάφεια
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Στους Πίνακες 38 και 39 παρουσιάζονται η συνάφεια των στόχων της αναπτυξιακής
στρατηγικής της ΧΕ ΘΣΗ µε τις θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες της Αναπτυξιακής
Στρατηγικής του ΕΣΠΑ και µε τους Γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ.

Πίνακας 38: Συνάφεια Αναπτυξιακών Στόχων ΧΕ µε ΕΣΠΑ

Ελκυστικότητα της Ελλάδας και
των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.

Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτικών
περιοχών)

Εδαφική Συνεργασία
(Στόχος 3)
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Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του θεσµικού περιβάλλοντος

Ενίσχυση της απασχόλησης και
ενδυνάµωση της κοινωνικής
συνοχής

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας
και της καινοτοµικής ικανότητας των
επιχειρήσεων.
2. Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών µεταφορικών δικτύων.
3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
4. Αειφορική διαχείριση του φυσικού
και δοµηµένου περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων.
5. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
6. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής
συνεργασίας
7. Αξιοποίηση του τουρισµού και
του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη
8. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

Επένδυση στην Κοινωνία της
γνώσης και την καινοτοµία

Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

Επένδυση στον παραγωγικό
τοµέα της οικονοµίας

Θεµατικές και Χωρικές Προτεραιότητες
Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΕΣΠΑ

+

++ Άµεση Συνάφεια,
+ Έµµεση Συνάφεια

Η πρώτη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ αναφέρεται στην επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας. Η προτεραιότητα αυτή παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε τον
1ο Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ, ο οποίος αναφέρεται στην «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων». Παρουσιάζει επίσης έµµεση συνάφεια µε όλους τους άλλους Ειδικούς Στόχους
του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ.
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Η δεύτερη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ αναφέρεται στην επένδυση στην Κοινωνία
της γνώσης και την καινοτοµία. Η προτεραιότητα αυτή παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε
τον 1ο Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ, ο οποίος αναφέρεται στην «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων». Παρουσιάζει επίσης έµµεση συνάφεια µε όλους τους άλλους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ.

Η τρίτη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ αναφέρεται στην ενίσχυση της απασχόλησης
και ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. Η προτεραιότητα αυτή παρουσιάζει άµεση
συνάφεια µε τον 3ο Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ, ο οποίος αναφέρεται στην «ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού» και τον 5ο Ειδικό Στόχο, ο οποίος αναφέρεται στην «ενίσχυση
της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής». Παρουσιάζει επίσης έµµεση συνάφεια µε τον 1ο, 2ο, 7ο και 8ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ.

Η τέταρτη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ αναφέρεται στην αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού περιβάλλοντος. Η προτεραιότητα αυτή δεν παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε κάποιο συγκεκριµένο Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ. Παρουσιάζει όµως
έµµεση συνάφεια µε τον 5ο, 6ο και 8ο Ειδικό Στόχο του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ.

Η πέµπτη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ αναφέρεται στην ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης. Η προτεραιότητα αυτή παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε τον 2ο Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ, ο οποίος αναφέρεται στην «βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και
αναβάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών
δικτύων» και τον 4ο Ειδικό Στόχο, ο οποίος αναφέρεται στην «αειφορική διαχείριση του
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων». Παρουσιάζει επίσης
έµµεση συνάφεια µε όλους τους άλλους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ.

Η πρώτη χωρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ αναφέρεται στην χωρική ανάπτυξη µε έµφαση στην αστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των ορεινών, νησιώτικων και αγροτικών περιοχών. Η προτεραιότητα αυτή παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε τον 5ο Ειδικό Στόχο της
ΧΕ ΘΣΗ, ο οποίος αναφέρεται στην «ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής». Παρουσιάζει επίσης έµµεση συνάφεια µε όλους τους άλλους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ.

Η δεύτερη χωρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ αναφέρεται στην Εδαφική Συνεργασία, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον Στόχο 3 του πλαισίου αναπτυξιακών παρεµβάσεων
της ΕΕ. Η προτεραιότητα αυτή δεν παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε κάποιον Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ. Παρουσιάζει επίσης έµµεση συνάφεια µε όλους σχεδόν τους Ειδικούς
Στόχους του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ.
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Παρατηρούµε ότι όλες οι θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ ικανοποιούνται άµεσα από ένα τουλάχιστον Ειδικό Στόχο της ΧΕ ΘΣΗ και έµµεσα από πολύ περισσότερους. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη της άµεσης συνάφειας του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ
µε τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της χώρας.
Πίνακας 39: Συνάφεια Αναπτυξιακών Στόχων ΧΕ µε Γενικους Στοχους ΕΣΠΑ
Αναπτυξιακοί Στόχοι ΧΕ ΘΣΗ

3 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.

4 Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

5 Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής

6 Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας

7 Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη
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8 Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

2 Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της
δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και
ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών
µεταφορικών δικτύων.

Η αύξηση των παραγωγικών
επενδύσεων και των εισροών
Ξένων Άµεσων Επενδύσεων
Η ανάπτυξη βιώσιµης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας
Η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και
των παρεχόµενων τουριστικών
υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.
Η προβολή της χώρας στη διεθνή
κοινότητα και στις αγορές στόχου
ως γεωστρατηγικής πύλης εισόδου στην ΕΕ και χώρος ανάπτυξης διεθνούς επιχειρηµατικότητας.
Η βελτίωση της ποιότητας και της
έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους
ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας
και µετάβασης στην οικονοµία της
γνώσης.
Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας
µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης
στην απασχόληση
Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης
∆ηµιουργία ενός αποδοτικού και

1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµικής
ικανότητας των επιχειρήσεων.

Γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ
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οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
Ισότητα των φύλων
Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και αποτελεσµατική εφαρµογή τους για τη
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής
δράσης και την αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός
των φυσικών υποδοµών και των
συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας
Ενίσχυση της συµβολής του ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και
την αειφόρο ανάπτυξη
Αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος
Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής
Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής
ανάπτυξης της χώρας
Βιώσιµη αστική ανάπτυξη
Ανάπτυξη ορεινών περιοχών
Ανάπτυξη νησιώτικων περιοχών
Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται µε την αλιεία
∆ιασυνοριακή, διακρατική και
διαπεριφερειακή συνεργασία
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++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια

Στον Πίνακα 40 παρουσιάζεται η συνάφεια των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής
της ΧΕ ΘΣΗ µε τα πεδία δράσης του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.

Το πρώτο πεδίο δράσης του ΕΠΜ αφορά στις διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων. Το πεδίο αυτό δράσης παρουσιάζει έµµεση συνάφεια µε τους Ειδικούς Στόχους 1,
3, 5 και 7 του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ.

Το δεύτερο πεδίο δράσης του ΕΠΜ αφορά στην κοινωνία της γνώσης. Το πεδίο αυτό
δράσης παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε τον Ειδικό Στόχο 1 του ΕΠ, ο οποίος αναφέρεται στην «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της
καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων». Παρουσιάζει επίσης έµµεση συνάφεια µε
τους Ειδικούς Στόχους 3, 6, 7 και 8 του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ.

Το τρίτο πεδίο δράσης του ΕΠΜ αφορά στις αγορές κεφαλαίου. Το πεδίο αυτό δράσης
παρουσιάζει έµµεση συνάφεια µε τον Ειδικό Στόχο 1 του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ. Η περιορισµένη συνάφεια αυτού του πεδίου µε τους στόχους του ΕΠ οφείλεται στο γεγονός ότι οι
µεταρρυθµίσεις στις αγορές κεφαλαίου γίνονται σε εθνικό επίπεδο και αφορούν το κεντρικό επίπεδο άσκησης πολιτικής.
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Το τέταρτο πεδίο δράσης του ΕΠΜ αφορά στο περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Το
πεδίο αυτό παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε τον Ειδικό Στόχο 4 του ΕΠ, ο οποίος αναφέρεται στην «αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων». Παρουσιάζει επίσης έµµεση συνάφεια µε όλους τους άλλους Ειδικούς
Στόχους της ΧΕ ΘΣΗ.

Το πέµπτο πεδίο δράσης του ΕΠΜ αφορά στην περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Το
πεδίο αυτό παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε τον Ειδικό Στόχο 2 του ΕΠ, ο οποίος αναφέρεται στην «βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών δικτύων»
και τον Ειδικό Στόχο 5 του ΕΠ, ο οποίος αναφέρεται στην ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Παρουσιάζει επίσης έµµεση συνάφεια µε όλους τους άλλους Ειδικούς Στόχους της ΧΕ ΘΣΗ.

Το έκτο πεδίο δράσης του ΕΠΜ αφορά στην επανίδρυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το
πεδίο αυτό παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε τον Ειδικό Στόχο 8 του ΕΠ, ο οποίος αναφέρεται στον «εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την
προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης». Παρουσιάζει επίσης έµµεση συνάφεια µε τον Ειδικό Στόχο 3 της ΧΕ ΘΣΗ.
Πίνακας 40: Συνάφεια Αναπτυξιακών Στόχων ΧΕ µε ΕΠΜ
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Τέλος, το έβδοµο πεδίο δράσης του ΕΠΜ αφορά στην απασχόληση, την κατάρτιση και
την εκπαίδευση. Το πεδίο αυτό παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε τον Ειδικό Στόχο 3 του
ΕΠ, ο οποίος αναφέρεται στην «ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού». Παρουσιάζει
επίσης έµµεση συνάφεια µε τους Ειδικούς Στόχους 1, 2, 5, 6, 7 και 8 της ΧΕ ΘΣΗ.

Γενικά, είναι φανερό ότι η συνάφεια η οποία εµφανίζεται ανάµεσα στους στόχους του ΕΠ
της ΧΕ ΘΣΗ και στα πεδία δράσης του ΕΠΜ είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της ΧΕ ΘΣΗ συµβάλλουν άµεσα στην υλοποίηση των πέντε από τους επτά
στόχους του ΕΠΜ, ενώ έµµεσα συµβάλλουν στην υλοποίηση όλων. Οι στόχοι του ΕΠΜ
µε τους οποίους δεν υπάρχει άµεση συνάφεια είναι αυτοί οι οποίοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο στο εθνικό επίπεδο και σχετίζονται µε τη διάρθρωση των αγορών προϊόντων και κεφαλαίου.

Συνοψίζοντας τα πορίσµατα της ανάλυσης αυτής της υπο-ενότητας γίνεται φανερό ότι το
ΕΠ της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου έχει διαµορφώσει
ένα σύνολο στόχων οι οποίοι αφενός ανταποκρίνονται στα προβλήµατα και τις ανάγκες
της ίδιας της ΧΕ και αφετέρου παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο συνάφειας και συνεπώς
συµβάλλουν στην επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών αναπτυξιακών στρατηγικών.

2.6 Ex ante Αξιολόγηση ΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
2.6.1 Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των
προσδιορισθεισων αναγκών
Βασικά συµπεράσµατα της αξιολόγησης είναι τα εξής:
Η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση διαρθρώνεται σε τµήµατα, που κατά βάση αντανακλούν
τη διάρθρωση του αντίστοιχου κεφαλαίου (κεφ. 2) του ΕΣΠΑ. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιµη, γιατί διευκολύνει τις συγκρίσεις µε την κατάσταση ανά τοµέα σε εθνικό επίπεδο.
Επιπλέον, έχει ως συνέπεια τη θεµατική πληρότητα της ανάλυσης του ΕΠ.
Χρησιµοποιείται ένας µεγάλος όγκος στοιχείων, από γενικά έγκυρες πηγές, κατά κανόνα
δηµόσιου χαρακτήρα, και προσπελάσιµες (δηµοσιευµένα κείµενα ή sites του ∆ιαδικτύου)
ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους. Γίνεται επίσης εκτεταµένη και χρήσιµη αξιοποίηση χαρτογραφικού υλικού.
Η µέθοδος που ακολουθήθηκε κατά τη σύνταξη της ενότητας 1 του ΕΠ είναι σαφώς
συνθετική, δηλ. η έµφαση είναι στην ενιαία Χωρική Ενότητα ΘΣΗ και στην ανάδειξη των
κοινών χαρακτηριστικών, θετικών και αρνητικών, των τριών περιφερειών που τη συγκροτούν. Ωστόσο, όπου απαιτείται, δηλ. σε περιπτώσεις ιδιαζόντων χαρακτηριστικών
κάθε περιφέρειας που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη στρατηγική, γίνεται σαφής αναφορά, που επιτρέπει την κατανόηση των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε επιµέρους
περιφέρειας. Η διπλή (συνθετική και ανά περιφέρεια) και παράλληλα ιεραρχηµένη αυτή
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προσέγγιση επιτρέπει τον εντοπισµό της φυσιογνωµίας κάθε επιµέρους περιφέρειας, και
ταυτόχρονα δίνει µια συνολική εικόνα της φυσιογνωµίας της ΧΕ, παρέχοντας κατάλληλη
βάση για µια αντίστοιχη διάρθρωση της στρατηγικής. Συχνά, επίσης, (ιδίως για τις βασικές αναπτυξιακές παραµέτρους) παρατίθενται και στοιχεία για την ΕΕ25, και ενίοτε και
για την ΕΕ15, ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί από αναπτυξιακή άποψη στον ευρύτερο
ευρωπαϊκό χώρο.
Συνολικά, εκτιµάται ότι η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση του ΕΠ είναι πολύ καλά τεκµηριωµένη, θεµατικά πλήρης και µεθοδολογικά επαρκής. Επιτρέπει την αξιολόγηση των
αναγκών και των χαρακτηριστικών/προοπτικών της Χωρικής Ενότητας µέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της, και αποτελεί πολύ καλή βάση για τη διατύπωση της αναπτυξιακής
στρατηγικής.
Η υποενότητα του ΕΠ στην οποία συνοψίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο της λεπτοµερειακής ανάλυσης που έχει προηγηθεί, αξιολογείται από
µεθοδολογική άποψη ως εξής:
•

Συνοψίζει µε θεµατική πληρότητα τις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί στη λεπτοµερειακή ανάλυση, είτε σε επίπεδο µεµονωµένων περιφερειών, είτε σε επίπεδο ΧΕ.

•

Οµαδοποιεί µε ορθό τρόπο τις ανάγκες,

•

Η ιεράρχηση των αναγκών αντανακλά τις λεπτοµερειακές ποιοτικές και ποσοτικές
αναλύσεις, αλλά επίσης εισάγει νέα στοιχεία (συγκριτική εκτίµηση της βαρύτητάς
τους. Παράλληλα, η αξιολόγηση αποτυπώνει επαρκώς το µερικώς πλασµατικό χαρακτήρα αυτής της τοποθέτησης της Στερεάς Ελλάδας, που έχει αναδειχθεί από την
ανάλυση, µε την υπογράµµιση υπαρκτών αναγκών τύπου «αµιγούς σύγκλισης». Η
αξιολόγηση των αναγκών ως προς τις δύο άλλες περιφέρειες είναι, όπως είναι εύλογο, πιο συγγενείς µεταξύ τους, αλλά και πάλι υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει µε σαφήνεια η διαφορετική έµφαση αναγκών ανά περιφέρεια. Στην Ήπειρο θέµατα που αφορούν τη διασύνδεσης περιβαλλοντικών πόρων
(µε την ευρεία έννοια του όρου) και ανάπτυξης, αλλά και θέµατα που συνδέονται µε το
ρόλο ορισµένων αναδυόµενων αστικών κέντρων-πόλων, τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα αλλά και το ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε µια φάση αναπτυξιακού µετασχηµατισµού µε την αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων. Στη Θεσσαλία, είναι σαφής η σηµασία
της κεντρικής γεωγραφικής θέσης, του µεγάλου βάρους του γεωργικού τοµέα, αλλά και
της αντιµετώπιση πιέσεων στην αγορά εργασίας. Στη Στερεά Ελλάδα υπάρχει σαφώς
µεγαλύτερη έµφαση σε θέµατα ΣτΛ, ενώ αναδεικνύονται και περιφερειακά ειδικά χαρακτηριστικά όπως ιδίως η επαφή µε την Αττική.
Στη συνέχεια το ΕΠ περιλαµβάνει την ανάλυση ισχυρών σηµείων(ΙΣ)/ αδυναµιών(Α∆)/
ευκαιριών(ΕΥ)/ απειλών(ΑΠ) (ΙΑΕΑ), οι αξιολογικές εκτιµήσεις την οποία έχουν ως εξής:
•

Συνοψίζουν µε θεµατική πληρότητα τη λεπτοµερειακή ανάλυση που προηγήθηκε,
ενώ λειτουργούν συµπληρωµατικά και προς την ιεράρχηση των αναγκών.

•

Θετικό στοιχείο είναι ότι, όπου επιβάλλεται, διακρίνουν το σύνθετο χαρακτήρα ορισµένων (αρκετών) θεµάτων, κατατάσσοντάς τα σε περισσότερες της µιας κατηγορίες.
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•

Με τον τρόπου που έχει δοµηθεί η ανάλυση, είναι δυνατή η διαπίστωση των ανά
περιφέρεια ή τύπο περιφέρειας κύριων ζητηµάτων, ενώ παράλληλα ο συνθετικός
δεύτερος πίνακας παρέχει τη βάση για µια αντίστοιχα συνθετική στρατηγική, στη
συνέχεια.

•

Σε επίπεδο µεµονωµένης κατηγορίας, κυριαρχούν οι αδυναµίες. Πρόκειται για µια
ρεαλιστική προσέγγιση, που δηµιουργεί προϋποθέσεις για µια ουσιαστική στρατηγική. Σε δεύτερη θέση, αλλά αρκετά χαµηλότερα, τοποθετούνται οι ευκαιρίες. Αυτοτελώς (χωρίς συνδυασµό µε άλλη κατηγορία), τα ισχυρά σηµεία και οι απειλές έχουν
πολύ περιορισµένη παρουσία.

•

Σε επίπεδο θεµάτων που µετέχουν δύο κατηγοριών, ο συχνότερος συνδυασµός
είναι η αδυναµία-ευκαιρία. Χαρακτηρίζει περισσότερο θέµατα που συνδέονται µε
καινοτοµία, επιχειρηµατικότητα κλπ. (οικονοµικού χαρακτήρα). ∆εύτερος σε συχνότητα συνδυασµός είναι η αδυναµία-απειλή, περίπτωση που διασπείρεται σε διάφορες οµάδες θεµάτων. Οι συνδυασµοί αυτοί είναι εύλογοι, και διευκολύνουν τη διαµόρφωση στρατηγικών µε προσαρµοσµένο χαρακτήρα.

Συνοψίζοντας, οι ανάγκες που προσδιορίστηκαν και η ιεράρχησή τους ανταποκρίνονται
στην ανάλυση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης που έχει προηγηθεί και διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράµµατος µε τη διαµόρφωση της αναπτυξιακής
στρατηγικής. ∆ιευκολύνουν επίσης τη συσχέτιση των αναγκών µε αντίστοιχες επιλογές
πολιτικής (επιταχυντικές, σταθεροποιητικές, διαρθρωτικές, προληπτικές).
Σηµειώνεται, τέλος, ότι για την ενότητα 1 υπήρξε συνεργασία µεταξύ οµάδας σύνταξης
του προγράµµατος και ΣΑ, µε αποτέλεσµα να ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα πολλές
βελτιωτικές προτάσεις.

2.6.2 Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής
Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ, και οι επισυναπτόµενοι στρατηγικοί στόχοι ανά περιφέρεια, έχουν ως κοινό παρονοµαστή την εστίαση στο τρίπτυχο ανταγωνιστικότητακαινοτοµία-εξωστρέφεια. Ζητήµατα αειφορίας-περιβάλλοντος και εσωτερικής συνοχής
εµφανίζονται επίσης, ρητώς ή, ενίοτε, υφέρπουν και στους τρεις «περιφερειακούς»
στρατηγικούς στόχους. Παράλληλα, κάθε περιφερειακός στόχος εστιάζει και σε θέµατα
ειδικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος. Οι ειδικοί στόχοι της ΧΕ ΘΣΗ συνιστούν κατά
βάση τη µετάφραση σε αυτό το επίπεδο στοχοθεσίας των στοιχείων του στρατηγικού
στόχου, αλλά παράλληλα εισάγουν και νέα στοιχεία, που συνδέονται έµµεσα µε τα εν
λόγω στοιχεία, συχνά ενέχοντας και χαρακτήρα µείζονος µέσου για την πραγµατοποίηση του στρατηγικού στόχου. Συνάφεια των στόχων µε τις ανάγκες.
Όσον αφορά τη συνάφεια της στρατηγική µε τις ανάγκες, διαπιστώνεται ότι όλα τα θέµατα της ανάλυσης ΙΑΕΑ υποστηρίζονται από τουλάχιστον ένα στόχο. Υπάρχει συνεπώς
επάρκεια της στρατηγικής στοχοθεσίας σε σχέση µε τα πορίσµατα της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης. Παράλληλα, οι ειδικοί στόχοι ανταποκρίνονται στη δοµή των αναγκών της ΧΕ όχι µόνο θεµατικά ανάλυση, αλλά και από την άποψη της τυπολογίας των
αναγκών (ισχυρά σηµεία, αδυναµίες κλπ.).
Όλοι οι ειδικοί στόχοι υποστηρίζονται από κάποιες αναπτυξιακές προτεραιότητες, σε
διαφορετικά επίπεδα άµεσης ή έµµεσης συνάφειας. Λαµβάνοντας υπόψη και το χρηµα-
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τοδοτικό παράγοντα, σε επίπεδο συνολικής ΧΕ ΘΣΗ οι στόχοι που δέχονται την υψηλότερη στήριξη αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό (κοινωνικές υπηρεσίες), την ανταγωνιστικότητα/ανάπτυξη και το περιβάλλον, ενώ ελαφρά χαµηλότερη χρηµατοδότηση διατίθεται για τον ΕΣ2 (προσπελασιµότητα). Υπάρχουν ωστόσο διαφοροποιήσεις έµφασης
ανά περιφέρεια, που αντανακλούν ορθά τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Ειδικότερα στη
Στερεά Ελλάδα (phasing in) η ανταγωνιστικότητα περνάει στην πρώτη θέση, την οποία
µοιράζεται µε το περιβάλλον. Γενικά:
a Όλοι οι στόχοι υποστηρίζονται από αναπτυξιακές παρεµβάσεις. ∆εν υπάρχει, συνεπώς, κάποιο κενό όσον αφορά τη ροή ανάγκες⇒στόχοι⇒αναπτυξιακές προτεραιότητες.
a Η συµβολή των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στην επίτευξη των στόχων, µε βάση
τις δράσεις που περιλαµβάνουν και τους χρηµατοδοτικούς πόρους που διοχετεύονται,
είναι συνολικά εύλογη και αντιστοιχεί στη βαρύτητα των ειδικών στόχων, όπως αυτή
προκύπτει από τις ανάγκες και από το γενικό στόχο.
a Η διαφοροποίηση του περιεχοµένου των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από άποψη πόρων αλλά και ειδικότερων δράσεων προσδίδει στο πρόγραµµα επαρκή συνάφεια µε τη διαφοροποίηση των αναγκών ανά περιφέρεια.
Όσον αφορά τη σχέση και αλληλεπίδραση µεταξύ των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων,
συνολικά το πρόγραµµα παρουσιάζει επαρκή εσωτερική συνοχή σε επίπεδο αξόνων
(και δράσεων), και παράλληλα επαρκή διαφοροποίηση µεταξύ των τριών περιφερειών
που συγκροτούν τη ΧΕ. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασµό µε προγενέστερες επιτρέπει
το ευρύτερο συµπέρασµα ότι το «µείγµα πολιτικής» που προωθεί το ΕΠ µέσω των στόχων και των αξόνων προτεραιότητας αντιστοιχεί σε όλες τις ανάγκες, θεµατικές και χωρικές/περιφερειακές, που έχουν καταγραφεί από την κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση, και
παράλληλα χαρακτηρίζεται από εύλογες συµπληρωµατικότητες και αλληλεπιδράσεις.
Μια πολύ πιο περίπλοκη άσκηση αποτελεί η αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων, δεδοµένου ότι υπάρχουν προς το παρόν πολλοί αστάθµητοι παράγοντες. Είναι σαφές,
ωστόσο, ότι υπάρχει σαφής αλλαγή προτεραιοτήτων σε σύγκριση µε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο: ενισχύονται σαφώς τόσο οι διαστάσεις «ανταγωνιστικότητα» και
«αειφορία»−η σύζευξη των οποίων είναι η βιώσιµη ανάπτυξη−ενώ οι βασικές υποδοµές
γενικού ενδιαφέροντος µετατοπίζονται σε σαφώς υποδεέστερη θέση. Οι µεταβολές αυτές αντανακλούν αντίστοιχες µεταλλαγές των αναγκών. Επίσης, είναι πιθανό ότι η µόχλευση ιδιωτικών πόρων κατά την επόµενη περίοδο θα είναι αισθητά υψηλότερη αυτής
κατά την τρέχουσα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η έννοια της επάρκειας της πόρων
είναι σχετική: δεν τίθεται ζήτηµα επάρκειας για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών
(που και αυτές είναι ρευστές και συνεχώς επαναπροσδιοριζόµενες) αλλά βαθµού κάλυψης και προτεραιοτήτων.
Σηµειώνεται ότι και για την ενότητα 2 υπήρξε συνεχής συνεργασίας µεταξύ οµάδας κατάρτισης του προγράµµατος και ΣΑ, µε αποτέλεσµα να ενσωµατωθούν στο ΕΠ διάφορες διορθωτικές προτάσεις.
Όσον αφορά, τέλος, τους κινδύνους και τις πιθανές δυσχέρειες για την επιτυχηµένη εφαρµογή του ΕΠ, εντοπίστηκαν συγκεκριµένοι κίνδυνοι: Αργός ρυθµός ολοκλήρωσης
µεγάλων υποδοµών (σε εξέλιξη ή προγραµµατιζόµενων), Μειωµένο επενδυτικό ενδια-

175

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

φέρον, Έλλειψη τοπικής ερευνητικής δραστηριότητας/ Μειωµένη ζήτηση ΤΠΕ και ικανότητα αφοµοίωσης της καινοτοµίας, Ανεπαρκής ωρίµανση περιβαλλοντική συνείδησης,
Μειωµένη τεχνογνωσία τελικών δικαιούχων, Μονοταµειακός (κατά βάση) χαρακτήρας
του ΕΠ που δηµιουργεί αυξηµένες απαιτήσεις συντονισµού, και µερικώς πλασµατικός
χαρακτήρας του αυξηµένου ΑΕΠκκ στη Στερεά Ελλάδα µε επιπτώσεις στο «µίγµα»
δράσεων και στην απορρόφηση. Για την αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών η Αξιολόγηση διατυπώνει αντίστοιχες προτάσεις.

2.6.3 Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις
Όσον αφορά τη συµβολή στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, η εικόνα που προκύπτει είναι
µια σηµαντικής συµβολής στους στόχους της Λισσαβόνας στην περίπτωση της Στερεάς
Ελλάδας (που πλησιάζει αρκετά τον αντίστοιχο εθνικό στόχο, παρά την ιδιοµορφία της
περιφέρειας που έχει αναφερθεί σε διάφορα σηµεία του παρόντος, και δικαιολογεί µια
απόκλιση), ενώ και οι άλλες δύο περιφέρειες διαθέτουν αξιόλογο ποσοστό των πόρων
τους σε δράσεις που προωθούν τη ΣτΛ.
Ικανοποιητική είναι η συνάφεια της στρατηγικής µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές. Όλοι οι ειδικοί στόχοι έχουν άµεση συνάφεια µε τουλάχιστον µια (τριψήφια) ΚΣΚΓ, και όλες οι ΚΣΓΚ καλύπτονται άµεσα από τουλάχιστον έναν στόχο. Αντίστοιχες αµοιβαίες σχέσεις χαρακτηρίζουν τις συνάφειας µεταξύ αξόνων προτεραιότητας
και ΚΣΚΓ. Ειδικότερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, τη µεγαλύτερη άµεση συνάφεια παρουσιάζουν µε τους ΚΣΚΓ 1 (Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές
της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση), και ΚΣΚΓ 2 (Βελτίωση των
γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη). Έµµεση υψηλή συνάφεια υπάρχει και µε τις τέσσερις ΚΣΚΓ. Επίσης, στη µεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων παρατηρείται τουλάχιστον έµµεση συνάφεια µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
Μεγάλη είναι η εκτιµώµενη συνάφεια των αξόνων προτεραιότητας του ΠΕΠ µε τις θεµατικές προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ. Αυτό ισχύει και σε επίπεδο
ειδικών στόχων του ΠΕΠ, αλλά και αξόνων προτεραιότητας. Θεµατικές προτεραιότητες
που υποστηρίζονται ιδιαίτερα και άµεσα από τους άξονες προτεραιότητες είναι η Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία και η Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών
ως τόπων επενδύσεων, εργασίας και διαβίωση, ενώ συνολικός αριθµό υψηλών σχέσεων συνάφειας (άµεσης και έµµεσης) χαρακτηρίζει επίσης την Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, την Απασχόληση και κοινωνική συνοχή, και τη Χωρική ανάπτυξη.
Ικανοποιητική, τέλος, είναι η συνάφειας τη στρατηγικής µε τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ).
Το πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη του τόσο στην ανάλυση όσο και στη στρατηγική τα θέµατα ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι σκόπιµο στην επιχειρησιακή εξειδίκευσή του να προβλεφθούν άµεσα (ρητά) κριτήρια επιλογής έργων σε διάφορες δράσεις
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση πόρων για τις γυναίκες.
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2.6.4 Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων
Η διαµόρφωση του συστήµατος των δεικτών του ΕΠ ακολούθησε διάφορα στάδια, µε τη
συµµετοχή στη διαδικασία των περιφερειακών οµάδων κατάρτισης του ΕΠ και του ΣΑ,
ενώ πολύ σηµαντικό ρόλο έπαιξαν οι κατευθύνσεις του ΥΠΟΙΟ σε ορισµένα σηµεία της
διαδικασίας. Σε γενικές γραµµές, τα διαδοχικά στάδια ήταν τα εξής: (α) διαµόρφωση ανοµοιογενών δεικτών ανά περιφέρεια, (β) οµογενοποίηση των δεικτών για το σύνολο
του ΕΠ (µε τη δηµιουργία ενός κοινού καταλόγου που ανήγαγε σε κοινούς δείκτες τους
παρεµφερείς περιφερειακούς δείκτες, και παράλληλα περιείχε και δείκτες που αντιστοιχούσαν σε σηµαντικές εξειδικευµένες περιφερειακές δράσεις), και (γ) αναπροσαρµογή
του συστήµατος των δεικτών, µε την υιοθέτηση αυτών που προβλέπει το ΕΣΠΑ.
Οι κύριες αξιολογικές παρατηρήσεις, σε σχέση µε το σύστηµα δεικτών που έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα έχουν ως εξής:
 Οι δείκτες που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι εκροών και αποτελέσµατος, και προέρχονται από τον κατάλογο του ΕΣΠΑ. Ο αριθµός των δεικτών ανά άξονα προτεραιότητας
καταγράφεται στον επόµενο πίνακα (καταγράφονται οι δείκτες για τους οποίους υπάρχει
τουλάχιστον κάποια τιµή, βάσης ή/και στόχου). Η έκφραση «χ+ψ» στον πίνακα, στις
στήλες των δεικτών εκροών ή αποτελεσµάτων, αναφέρεται στον αριθµό των δεικτών
που (χ), και στον αριθµό άλλων δεικτών (ψ).
∆είκτες εκροών

∆είκτες αποτελέσµατος

1 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσαλίας

2

1

2 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στ. Ελλάδας

7

5

3 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου

2

1

4 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας

7

2

5 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στ. Ελλάδας

8

4

6 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου

6

2

Αξονες προτεραιότητας

7 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας

4

5

8 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Στ. Ελλάδας

14

9

9 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Ηπείρου

2

2

 Ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων δεικτών είναι αρκετά µικρός: 52 δείκτες εκροών
(µέσος όρος ανά άξονα: 5,7) και 31 δείκτες αποτελέσµατος (µέσος όρος ανά άξονα:
3,4). Είναι σαφής η διάθεση «αναλογικότητας», µε τους δείκτες να αντιστοιχούν στις κύριες δράσεις, µε κριτήριο τη χρηµατοδότηση ή/και το µείζονα στρατηγικό χαρακτήρα
τους.
 Η πληρότητα της συµπλήρωσης των δεικτών (δηλ. η ύπαρξη στοιχείων για όλες τις
στήλες: δείκτης, µονάδα µέτρησης, πηγή /έτος, τιµή βάσης, στόχος 2013) είναι εξαιρετικά
υψηλή. Σε µικρό αριθµό δεικτών υπάρχουν κενά όσον αφορά την πηγή / έτος, ή / και τη
τιµή βάσης τα οποία θα συµπληρωθούν στην συνέχεια.
Γενικά, το σύστηµα των δεικτών παρουσιάζει υψηλή πληρότητα και η γενική αίσθηση
είναι ότι οι στόχοι κινούνται σε ρεαλιστικά πλαίσια.
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2.6.5 Εξέταση των προτεινοµένων συστηµάτων/ διαδικασιών εφαρµογής
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 58 έως 62, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό σύστηµα διαχείρισης και
ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ορίζεται εθνική
αρχή συντονισµού για τη διασφάλιση του απαραίτητου συντονισµού της εφαρµογής των
ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού,
προσδιορίζονται οι ακόλουθοι βασικοί µηχανισµοί συντονισµού:
•

Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ: Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης
∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες εθνικές αρχές.

•

Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος: Ειδική Υπηρεσία στο
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η υπηρεσία συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.

•

Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας: (α) διυπουργικό όργανο υπό την
προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και (β) ειδική δοµή η οποία θα υποστηρίζει το διυπουργικό όργανο.

•

Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ: Συνιστάται επιτροπή στην οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της εθνικής αρχής συντονισµού, της διαχειριστικής αρχής
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» και της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ..

•

Μηχανισµοί συντονισµού και προώθησης της Έρευνας και Καινοτοµίας: Πρόκειται
να ιδρυθούν ο Εθνικός Οργανισµός Έρευνας, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας
και Τεχνολογίας και το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας.

•

Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού: Ειδική υπηρεσία του ΕΠ «Πολιτισµός».

•

Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ: Εθνική αρχή συντονισµού και ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του
ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑ).

Το παραπάνω συστηµατικό σχήµα συντονισµού µπορεί, κατ’ αρχήν, να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα τοµεακού (τοµεακά ΕΠ και ΠΕΠ) ή διατοµεακού (µεταξύ ΕΠ ή/και ΕΠ
και ΠΕΠ) που είχαν παρουσιαστεί κατά τις προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού,
τα οποία είχαν συχνά εντοπιστεί από διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης. Αποτελεί, συνεπώς, θετικό βήµα και κάλυψη υπαρκτού κενού.
Οσον αφορά τη ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος, που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ, έχει προβλεφθεί µε αναλυτικό
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τρόπο ένα σύνολο αρµοδιοτήτων και αντικειµένων, που φαίνεται ότι καλύπτει µε επάρκεια τις σχετικές ανάγκες, και παράλληλα δηµιουργει ένα σαφές πλαίσιο για τη λειτουργια της αρχής, καθώς και για τι σχέσεις µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς.
Προβλέπεται δυνατότητα να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και
υπό την ευθύνη της. Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα η διαχειριστική αρχή δύναται να
αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων. Τέτοια σχήµατα έχουν δοκιµαστεί µερικώς και στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. Η εµπειρία που έχει αποκτηθεί µπορεί να συµβάλλει στην
αποτελεσµατική λειτουργία τους, ενώ αυτή καθεαυτή η χρήση τέτοιων φορέων συνιστά
στοιχείο αποκέντρωσης, καθώς και αποσυµφόρησης της ∆ιαχειριστικής αρχής.
Ως προς τις διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου, προβλέπονται, επίσης, αρχή
πιστοποίησης, αρχή ελέγχου, φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης
του άρθρου 71(3), φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή, φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή, φορέας/είς υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους κά.
Οσον αφορά την παρακολούθηση του ΕΠ, νέα στοιχεία είναι η ∆ιυπουργική Επιτροπή
κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ), µε στόχο την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή
και των στρατηγικών στόχων που περιγράφονται στο ΕΣΠΑ, καθώς και ετήσια διάσκεψη
Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ). Οι
νέες αυτές επιτροπές λειτουργούν παράλληλα µε τη διατηρούµενη Επιτροπή παρακολούθησης των ΕΠ. Και στην περίπτωση αυτή, γίνεται ένα βήµα για τον καλύτερο συντονισµό µεταξύ των επιµέρους ΕΠ, καθώς και για την ανταλλαγή εµπειριών.
Στα εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης που προβλέπονται συµπεριλαµβάνεονται οι ∆είκτες παρακολούθησης, η Ετήσια έκθεση, η Ετήσια εξέταση ΕΠ, και η παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης (µεταξύ των οποίων η
Στερεά Ελλάδα).
Οσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης, προβλέπονται αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης), και παρατίθεται και πίνακας µε ενδεικτικό πργοραµµατισµό αξιολογήσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, σύµφωνα µε τον οποίο θα γίνει Αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του ΕΠ στο µέσο της προγραµµατικής περιόδου, και Αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του ΕΠ πριν την λήξη της προγραµµατικής περιόδου. Η
εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής.
Σηµειώνεται, επίσης, ότι προβλέπονται διαδικασίες πληροφόρησης και δηµοσιότητας,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.

Συνολικά, τα συστήµατα και οι διαδικασίες εφαρµογής που προβλέπονται έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
α) Ανταποκρίνονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις µε πληρότητα.
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β) Εχουν συµπληρωθεί µε µηχανισµούς, ιδίως συντονιστικού χαρακτήρα, που καλύπτουν κενά που είχαν διαπιστωθεί σε προγενέστερες προγραµµατικές περιόδους.
γ) Προσδιορίζουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια το ρόλο της ∆ιαχεριστικής αρχής, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω της καθοριστικής σηµασία της τελευταίας.

2.6.6 Λοιπά θέµατα
Το ΕΠ έχει ενσωµατώσει χωρική ανάλυση σε βάθος, υπό πολλαπλές οπτικές γωνίες
(διαπεριφερειακή συνοχή της ΧΕ, ενδο-περιφερειακή ανάπτυξη, χωρική οργάνωση), και
η στρατηγική του ενσωµατώνει σαφώς τα πορίσµατα των παραπάνω αναλύσεων. Στη
διαµόρφωση των αξόνων προτεραιότητας οι διαπεριφερειακές ανισότητες και διαφορές
φυσιογνωµίας έχουν ληφθεί ευθέως υπόψη µε τον προσδιορισµό θεµατικών αξόνων
προτεραιότητας ανά περιφέρεια. Στο εσωτερικό κάθε άξονα προτεραιότητας υπάρχουν
ανάλογα µε την περίπτωση άµεσες (κυρίως) ή έµµεσες αλλά σαφείς αναφορές σε δράσεις που ενσωµατώνουν τη χωρική διάσταση. Στο επόµενο πίνακα γίνεται καταγραφή
των εν λόγω αναφορών.
Η επιδίωξη µεγιστοποίησης της Κοινοτικής Προστιθέµενης Αξίας διατρέχει το σύνολο
του προγράµµατος. Βασικά σηµεία που στηρίζουν αυτή τη θέση είναι τα εξής: (α) Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή απετέλεσε ένα βασικό στοιχείο της προβληµατικής κατά
την κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση, ενώ έχει αποτυπωθεί, άµεσα αλλά και έµµεσα, στη
στρατηγική. (β) Η συνάφεια µε τι κοινοτικές προτεραιότητες (ΚΣΚΓ και ΟΚΓ) είναι σηµαντική, ενώ αξιόλογη είναι η συµβολή στους στόχους της ΣτΛ.

2.7 Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση ΕΠ ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας-Ηπείρου
2.7.1. ∆ιαδικασίες εκπόνησης ΣΜΠΕ
Στα πλαίσια της εκπόνησης του ΕΠ της χωρικής ενότητας εκπονήθηκε παράλληλα
και η ΣΜΠΕ από εξωτερικό ανεξάρτητο µελετητή της οποίας τα συµπεράσµατα ελήφθησαν υπ όψιν κατά την εκπόνηση του ΕΠ.
Στις 5/4/2007 υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε η ΣΜΠΕ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου Περιόδου
2007 – 2013.
Στις 20/4/2007 µε αριθµό πρωτοκόλλου η ΕΥ∆ΕΠ Θεσσαλίας παρέλαβε την ΣΜΠΕ
και σε χρονικό διάστηµα 5 ηµερών ήτοι στις 26/4/2007 ανακοίνωσε στις εφηµερίδες «Καθηµερινή» και «Ναυτεµπορική» τη δηµοσιοποίηση του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) προσκαλώντας το ενδιαφερόµενο κοινό να διατυπώσει τις απόψεις του εντός προθεσµίας 30 ηµερών ενώ ταυτόχρονα αναρτήθηκε στο site www.thessalia.gr της Περιφέρειας Θεσσαλίας το περιεχόµενο της εν λόγω µελέτης.
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Κατόπιν τα Περιφερειακά Συµβούλια των περιφερειών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου γνωµοδότησαν θετικά για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) .

2.7.2. Εναλλακτικές ∆υνατότητες
Οι τρεις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, οι οποίες συνιστούν την
ΧΕ ΘΣΗ, οριστικοποίησαν τις διαδικασίες για τον σχεδιασµό του Αναπτυξιακού Προγράµµατός των, αφού έλαβαν υπόψη τους τις τάσεις των τοπικών φορέων, ως προς την
άποψή τους για τις αναπτυξιακές ανάγκες των Περιφερειών κατά τη νέα Προγραµµατική
Περίοδο, αλλά και την επιταγή για ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, έτσι
ώστε το συνολικό αναπτυξιακό πρόγραµµα της ΧΕ ΘΣΗ να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη, παρέχοντας µία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.
Εξετάστηκαν τέσσερις (4) εναλλακτικές δυνατότητες εφαρµογής (Scenarios) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, έτσι ώστε σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, να τεκµηριωθούν περιβαλλοντικά οι λόγοι επιλογής του προς εφαρµογή σχεδίου.
Οι εναλλακτικές δυνατότητες οι οποίες εξετάστηκαν είναι:
1. Σχεδιασµός του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της περιόδου 2007-2013 στα ίδια
πρότυπα µε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο (Current situation)
2. Ανάπτυξη χωρίς Κεντρικό Στρατηγικό Σχεδιασµό (Unplanned Growth)
3. Μηδενική λύση (No Ρlan or Programme)
4. Προγραµµατισµένη Ανάπτυξη βάσει Κεντρικού Στρατηγικού Σχεδιασµού
(Planned Growth).

Σύγκριση των Εναλλακτικών δυνατοτήτων και επιλογή της καταλληλότερης
1. Όσον αφορά στην Εναλλακτική δυνατότητα 1, εάν συνεχιστεί η ίδια Στρατηγική Ανάπτυξης, δεν θα επιτευχθεί βελτίωση των αρνητικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της ΧΕ ΘΣΗ και ούτε θα αξιοποιηθεί το αναπτυξιακό δυναµικό της,
το οποίο σχετίζεται µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει. Οι δύο αυτές
παράµετροι, της βελτίωσης/εξάλειψης των αρνητικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, τεκµηριώνουν
την ανάγκη επαναπροσέγγισης της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιοχής ΧΕ
ΘΣΗ στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και της Περιβαλλοντικής Σύγκλισης µε
τους ευρωπαίους εταίρους για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης.
2. Όσον αφορά στην Εναλλακτική δυνατότητα 2 αυτή εµπεριέχει πολλές απειλές
για το Περιβάλλον, όπως είναι η βιοποικιλότητα, η ποιότητα των εδαφών και
των υδάτων, το τοπίο κ.ά και έρχεται σε απόλυτη αντίθεση µε τη διεθνή, κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία.
3. Όσον αφορά στην Εναλλακτική δυνατότητα 3, η µη εφαρµογή του Προγράµµατος θα αποτελέσει τροχοπέδη για την πραγµατική Σύγκλιση µε τις ανεπτυγµένες περιφέρειες της Χώρας και της Ε.Ε, µε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονοµία,
τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Περιοχής ΧΕ ΘΣΗ , την
προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου καθώς και τη
βελτίωση και προστασία των φυσικών της πόρων.
4. Όσον αφορά στην Εναλλακτική δυνατότητα 4, αυτή προσεγγίζει αποτελεσµατικότερα το πρότυπο της Βιώσιµης Ανάπτυξης ως εξής:
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9
9

9

9
9

Αξιοποιεί περισσότερο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής, τα οποία
είναι ο ιδιαίτερης σηµασίας φυσικός και πολιτιστικός της πλούτος µε στόχο
την υψηλού επιπέδου παροχή τουριστικών υπηρεσιών.
∆ίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών και των αστικών περιοχών µε την βελτίωση και ανάπτυξη των υποδοµών κοινής ωφέλειας, τη διαφοροποίηση του παραγωγικού
προτύπου και τη βελτίωση της προσπελασιµότητας στο ενδοπεριφερειακό
δίκτυο, του οποίου η ανάπτυξη περισσότερο αξιοποιεί παρά να βλάπτει το
φυσικό περιβάλλον.
∆ίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία και αποκατάσταση των φυσικών της πόρων, όπως το έδαφος και τα νερά, µε την αλλαγή του γεωργικού
προτύπου, προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από φυσικά και
ανθρωπογενή αίτια (υφαλµύρωση, φυτοφάρµακα).
Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων (σε περιφερειακό επίπεδο) µε την ενσωµάτωση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών και
την παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων.
Εν κατακλείδι, λαµβάνει υπόψη της και στηρίζει ισόρροπα και τους τρεις
πυλώνες της Ανάπτυξης, την Κοινωνία την Οικονοµία και το Περιβάλλον,
έτσι ώστε να αποφεύγονται πιέσεις, οι οποίες οδηγούν σε επιπτώσεις και τις
περισσότερες φορές σε αντιδράσεις (Pressure, Impacts, Response).

2.7.3. Εκτίµηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων

Σύµφωνα µε τον κοινοτικό και εθνικό προσανατολισµό, για την προγραµµατική περίοδο
2007-2013, κατά τον Αναπτυξιακό Σχεδιασµό της περιοχής ΧΕ ΘΣΗ και κατ’ επέκταση
του ΕΠ, εκτός των στόχων της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, ενσωµατώθηκαν και Περιβαλλοντικοί στόχοι, στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας.
Είναι σαφές ότι, η επιτυχής ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών στόχων στα Περιφερειακά Προγράµµατα εξαρτάται, εκτός από τον προσεκτικό σχεδιασµό του πλαισίου
πολιτικής και από την ορθή εφαρµογή του. Ο έλεγχος της ορθής εφαρµογής του, γίνεται
µε τη χρήση κατάλληλου συστήµατος παρακολούθησης της εξέλιξης, επιλεγµένων περιβαλλοντικών δεικτών (monitoring). Η µελέτη και εκτίµηση της διαµόρφωσης αυτών των
δεικτών, στο χρονικό ορίζοντα εφαρµογής του ΕΠ, θα οδηγήσει και στην αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής του, δηλαδή στο κατά πόσο αυτή οδήγησε στο
στόχο της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό, θα µπορέσουν να τεθούν οι νέοι
στόχοι για την προγραµµατική περίοδο που θα την ακολουθήσει κ.ο.κ. Αποτέλεσµα, όλης αυτής της διαχρονικής διαδικασίας, θα είναι να οδηγηθούµε στη συνεχή βελτίωση
του Περιβάλλοντος και την Αειφορία. Όλος αυτός ο συσχετισµός µπορεί να απεικονιστεί
ως εξής:
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΠ)

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης της ΣΜΠΕ χρησιµοποιήθηκε
το ακόλουθο δόκιµο και περιεκτικό τυπολόγιο χαρακτηρισµού των επιπτώσεων,
στις έννοιες του οποίου περιέχονται όλοι οι χαρακτηρισµοί των επιπτώσεων, όπως
πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυ-, µεσο-, µακροπρόθεσµες, µόνιµες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές:
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Θετικές: χαρακτηρίζονται οι µεταβολές που συνεπάγονται ευνοϊκές µεταβολές
της κατάστασης του περιβάλλοντος. Ως Θετικές πρέπει να χαρακτηριστούν οι
µεταβολές που συνεπάγονται αναβάθµιση ταυ περιβάλλοντος. Ως αναβάθµιση
χαρακτηρίζεται η θετική εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος, η βελτίωση των
συνθηκών που διαµορφώνουν το ανθρωπογενές περιβάλλον και η βελτίωση της
ποιότητας των περιβαλλοντικών µέσων, όπως του τοπίου, της ατµόσφαιρας,
των υδάτων, των συνθηκών διαβίωσης κλπ.
 Ουδέτερες: χαρακτηρίζονται οι µεταβολές που δεν προκαλούν σηµαντική µεταβολή της κατάστασης του περιβάλλοντος.
 Αρνητικές: χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που προκαλούν υποβάθµιση του
περιβάλλοντος.
 Ως προς το µέγεθός τους οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως ασθενείς, µέτριες
και ισχυρές.
 Ως προς τη διάρκειά τους οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως βραχυ-, µέσο-και
µακρο-πρόθεσµες.
 Ως προς τη δυνατότητα ανάταξης τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα οι
επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως µόνιµες, προσωρινές, σωρευτικές.
 Ως προς την προέλευσή τους πρωτογενείς και δευτερογενείς.
 Συνεργιστικές ως προς τη συνδιαστική δράση µε άλλες επιπτώσεις προς την
ίδια κατεύθυνση.
Σύµφωνα µε το ως άνω τυπολόγιο έγινε η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παρεµβάσεων, οι οποίες δύναται να προκύψουν από την υλοποίηση του ΕΠ,
στους τοµείς περιβάλλοντος όπως:


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

τη βιοποικιλότητα
τον πληθυσµό
την ανθρώπινη υγεία
την πανίδα, τη χλωρίδα
το έδαφος
τα ύδατα
τον αέρα
τους κλιµατικούς παράγοντες
τα υλικά περιουσιακά στοιχεία
την πολιτιστική κληρονοµιά, συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής
και αρχαιολογικής κληρονοµιάς
το τοπίο και
στις σχέσεις µεταξύ των ανωτέρω παραγόντων

Οι παρεµβάσεις/δράσεις µε περιβαλλοντική διάσταση, που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΧΕ ΘΣΗ είναι:
1. Παρεµβάσεις προσπελασιµότητας (∆ιαπεριφερειακό οδικό δίκτυο)
2. Παρεµβάσεις προσπελασιµότητας (Ενδοπεριφερειακό δίκτυο, ∆ίκτυο αστικών
περιοχών)
3. Παρεµβάσεις υποδοµών εµπορευµατικών κέντρων και βελτίωσης υποδοµών σε
υφιστάµενα λιµάνια και αεροδρόµια
4. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (∆ιαχείριση Στερεών αποβλήτων
Χ.Υ.Τ.Α)
5. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (Αποκατάσταση ΧΑ∆Α)
6. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (∆ιαχείριση υδάτων, υποδοµές παρακολούθησης νερού)
7. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (Αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης – θορύβου)
8. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (∆ιαχείριση και ανάδειξη φυσικού
περιβάλλοντος και αξιοποίηση φυσικών πόρων)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (Πρόληψη κινδύνων)
Παρεµβάσεις πολιτισµού (Πολιτιστική κληρονοµιά)
Παρεµβάσεις υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
Παρεµβάσεις κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών
Παρεµβάσεις ενίσχυσης ορεινών και µειονεκτικών περιοχών
Παρεµβάσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης σε πόλεις, νησιώτικες, παράκτιες και
τουριστικές ζώνες

Οι µεταβολές ή επιπτώσεις στο Περιβάλλον, που ενδεχόµενα να προκύψουν από την
υλοποίηση των παρεµβάσεων του ΕΠ, στους ανωτέρω τοµείς περιβάλλοντος, εξετάσθηκαν ως προς το είδος, το µέγεθος, τη διάρκεια, την ανάταξη, την προέλευση και
τη συνέργια τους.
Από το γενικό άθροισµα των θετικών και αρνητικών αποτελεσµάτων της υλοποίησης
του ΕΠ, στο χωρικό πεδίο εφαρµογής του που είναι η ΧΕ ΘΣΗ, συµπεραίνεται ότι η θετική του παρέµβαση υπερτερεί και µε την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, την
οποία εξασφαλίζει για τα παραδοσιακά πεδία (περιβαλλοντικά µέσα), προάγει και εξασφαλίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη.

2.7.4. Συµπεράσµατα

Ως προϊόν ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των περιβαλλοντικών δεδοµένων τα οποία προκύπτουν από την ΣΜΠΕ Περιοχής ΧΕ ΘΣΗ και σε σχέση µε τους διαθέσιµους
πόρους και την συµπληρωµατικότητα µε τις παρεµβάσεις των τοµεακών, διατυπώνονται
τα ακόλουθα συνοπτικά συµπεράσµατα:
1. Για να µπορέσει η Περιοχής ΧΕ ΘΣΗ να περάσει σε τροχιά ανάπτυξης µε θετικά
αποτελέσµατα στην οικονοµία της και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της, απαιτείται η διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης στο σύνολό της, µε την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της για την ανάδειξη και προώθηση κυρίως υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, και την εφαρµογή καινοτοµιών.
2. Η ΧΕ ΘΣΗ, εκτός από την κεντροβαρική της θέση, διακρίνεται και για το εξαιρετικής ποιότητας και ενδιαφέροντος, φυσικό περιβάλλον της, το οποίο αποτελεί
ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα κεφάλαια που διαθέτει.
3. Η ανάπτυξη είναι δυνατόν να υπονοµευτεί, τόσο από φυσικές καταστροφές, όσο
και από ανθρωπογενείς, όπως είναι οι εκποµπές αέριων ρύπων, η αλόγιστη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, η υπεραλίευση, η καταστροφή των
δασών και των οικοτόπων, η σπατάλη των υδάτινων πόρων, η υποβάθµιση του
υδροφόρου ορίζοντα των µεγάλων πεδιάδων της περιοχής, από τη χρήση φυτοφαρµάκων, την υφαλµύρωση κ.ά.
4. Στο περιβάλλον η ατµοσφαιρική ρύπανση παρουσιάζεται, κυρίως, στα µεγάλα
πολεοδοµικά συγκροτήµατά της. Οφείλεται αφενός στις συγκεντρωµένες ρυπογόνες βιοµηχανίες της περιοχής και αφετέρου (και πρωτίστως) στα καυσαέρια
των αυτοκινήτων καθώς, επίσης, και στις εγκαταστάσεις της κεντρικής θέρµανσης. Επιπλέον εκτιµάται ότι επιπρόσθετος παράγοντας επηρεασµού της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος είναι και οι γεωργικές καλλιέργειες.
Η βασική πηγή επηρεασµού του ακουστικού περιβάλλοντος είναι η κυκλοφορία
των οχηµάτων στην περιοχή. Οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η κατάσταση των
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5.

6.

7.

8.

9.

οχηµάτων, η οδική συµπεριφορά, αλλά και οι κλιµατολογικές συνθήκες, επιδεινώνουν το πρόβληµα κυρίως µάλιστα όταν πρόκειται για ευαίσθητους χώρους
και χρήσεις όπως κατοικίες, χώροι κοινωνικής πρόνοιας, αρχαιολογικοί χώροι,
µουσεία κλπ.
Σύµφωνα µε το νέο στρατηγικό προσανατολισµό της ΧΕ ΘΣΗ, κατά την ∆’ Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, η βιώσιµη (αειφόρος) ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής αποτελούν ιδιαίτερο Άξονα Προτεραιότητας, µε δεδοµένο ότι αφ’
ενός εµφανίζει ελλείψεις σε περιβαλλοντικές υποδοµές, κυρίως στην ύπαιθρο και αφ’ ετέρου ότι το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον αποτελούν
από τους κυριότερους πόρους για την αναπτυξιακή της διαδικασία.
Κατά την ∆’ Προγραµµατική Περίοδο, η Περιοχή ΧΕ ΘΣΗ,
• δίνει µεγάλη σηµασία στην ολοκλήρωση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεών της, καθώς και του οδικού δικτύου των αστικών κέντρων
• εστιάζει σε ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης των αποβλήτων, ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, σε δράσεις Χωροταξίας
και Πολεοδοµίας, δράσεις σχετικές µε την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια, την υγεία και την απασχόληση
• περιλαµβάνει µια σειρά από συµπληρωµατικές δράσεις για την αναβάθµιση
των ορεινών περιοχών, των τουριστικών περιοχών, την προστασία και ανάδειξη του παράκτιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών
τουρισµού, τη βελτίωση των συνδέσεων µε τους τουριστικούς προορισµούς,
τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και δράσεις σχετικές µε την
επιχειρηµατικότητα
• περιλαµβάνει µια σειρά από δράσεις συνεργασίας µε άλλες Περιφέρειες σε
µια σειρά από ζητήµατα, όπως το περιβάλλον, οι τηλεπικοινωνίες, η δηµιουργία δικτύων πόλεων, ο πολιτισµός, η επιχειρηµατικότητα, οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού κλπ
• εστιάζει σε δράσεις σχετικές µε την καινοτοµία στις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, την εισαγωγή ΤΠΕ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, την προώθηση των τοπικών παραγωγών στις αγορές, την ενίσχυση των µηχανισµών
παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στις ΜΜΕ, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ενίσχυση του τουρισµού
• περιλαµβάνει τις απαραίτητες δράσεις για την υλοποίηση των Π.Ε.Π., όπως
εκπόνηση µελετών, δράσεις δηµοσιότητας, υποστήριξη τελικών δικαιούχων,
συµβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.
Για την εφαρµογή του ΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ, για την ∆’ προγραµµατική περίοδο
2007-2013, επιλέγεται η Εναλλακτική δυνατότητα 4, δηλαδή η νέα Στρατηγική
Ανάπτυξης, καθόσον τεκµηριώνεται ότι η λύση εφαρµογής της, σε σχέση µε το
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και τους φυσικούς πόρους, πρόκειται να τα βελτιώσει, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τα θετικά σηµεία και
εξοµαλύνοντας ή / και εξαλείφοντας τα αρνητικά, προσεγγίζοντας έτσι το Στόχο
της Βιώσιµης Ανάπτυξης.
Από τη µελέτη των αναλυτικών δεδοµένων προκύπτει ότι, οι δυσµενείς επιπτώσεις, οι οποίες δύναται να προκληθούν στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον της Περιοχής ΧΕ ΘΣΗ, από την εφαρµογή του ΕΠ, αφορούν είτε σε αυτές,
οι οποίες δύναται να προκληθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των παρεµβάσεων, είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι επιπτώσεις αυτές είναι κατά
κανόνα µέτριες και σε πολύ µικρό ποσοστό ισχυρές, ενώ γενικώς και στις δύο
περιπτώσεις κρίνεται ότι είναι αντιµετωπίσιµες.
Η υλοποίηση του ΕΠ θα έχει µόνο σηµαντική θετική επιρροή στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρµογής του και θα προάγει την επίλυση των
περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπου αυτά υφίστανται.
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Οι προβλεπόµενοι όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση
του περιβάλλοντος, που περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΕΠ ενσωµατώθηκαν στα κατάλληλα σηµεία του ΕΠ. Τα µέτρα παρακολούθησης των σηµαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του Προγράµµατος περιγράφονται
στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΕΠ και είναι τα παρακάτω:

2.7.5. Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την εφαρµογή του προγράµµατος
1.

Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού
και µε τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα της,
προκειµένου, µεταξύ άλλων, να εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς
επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Οι εκθέσεις που
ορίζονται στις επόµενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, υποβάλλονται
στην αρµόδια ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως προβλέπεται στο ΕΣΠΑ
(παρ. 8.1.4), προκειµένου µεταξύ άλλων να συναξιολογηθούν µε τις αντίστοιχες
εκθέσεις των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς και άλλων σχεδίων και προγραµµάτων, ενώ παράλληλα τίθενται
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου.

2.

Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται µέσω ετήσιων εκθέσεων, καθώς και δια
µιας συγκριτικής έκθεσης, στο στάδιο υλοποίησης που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες. Το περιεχόµενο των δύο
αυτών εκθέσεων θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
α)
Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών
που συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν
ενδεχόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές. Τέτοιοι δείκτες µπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ (κεφ. Ζ3) ή να καθοριστούν µετά από συνεννόηση
µε την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η Αρχή Σχεδιασµού θα πρέπει να µεριµνά για
την συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του προγράµµατος. Η έκθεση για κάθε έτος συντάσσεται, υποβάλλεται και δηµοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαµήνου του εποµένου έτους. Η πρώτη ετήσια έκθεση θα αφορά στο έτος 2008 και θα περιλαµβάνει επίσης και τα πεπραγµένα του προγράµµατος εντός του 2007.
β)

Η συγκριτική έκθεση παρακολούθησης εκπονείται εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2011 παράλληλα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος. Σκοπός της συγκριτικής έκθεσης είναι η αποτίµηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του προγράµµατος, η σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή µη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Για το σκοπό αυτό, το εύρος
των δεικτών που εξετάζονται στη συγκριτική έκθεση θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον αντίστοιχο µε αυτό των ετησίων εκθέσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ είτε
νέων υποχρεώσεων από το τότε ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του
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περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Τέλος στο
πλαίσιο της έκθεσης δύναται να προταθεί, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η
εκπόνηση νέας συγκριτικής έκθεσης σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα.

187

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
3.1 Οι άξονες προτεραιότητας της ΧΕ ΘΣΗ
Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΧΕ ΘΣΗ, όπως προσδιορίζεται στη 2 ενότητα του ΕΠ,
διαθέτει συνοχή µεταξύ γενικών, ειδικών στόχων και δράσεων και συνιστά ένα ενιαίο
όλο. Θεωρείται βέβαιο πως η συνεπής εφαρµογή της θα συµβάλλει καθοριστικά στη
βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής και στην πραγµατική της σύγκλιση µε τους µέσους ευρωπαϊκούς όρους.
Η εφαρµογή της ως άνω στρατηγικής έχει ως βασικό περιορισµό τη διαθεσιµότητα των
πόρων. Για το λόγο αυτό και στη βάση των όρων που θέτει ο εθνικός και ευρωπαϊκός
προγραµµατισµός προσδιορίζονται στα παρακάτω οι άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ΧΕ ΘΣΗ, οι κορµοί παρέµβασης καθώς και οι εξειδικευµένες δράσεις. Τόσο οι άξονες προτεραιότητας όσο και οι κορµοί παρέµβασης και οι
δράσεις του ΕΠ ΧΕ ΘΣΗ φιλοδοξούν να συµβάλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών
στόχων της νέας στρατηγικής.
Tο ΕΠ της ΧΕ θα καλύψει τον κάτωθι κορµό παρεµβάσεων:
•
•
•
•
•
•
•
•

Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες.
Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοικτής φροντίδας, εξειδικευµένος εξοπλισµός).
Πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς).
Έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας.
Πολιτικές βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
Πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών και νησιώτικων περιοχών.
∆ράσεις Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηµατικότητας
∆ράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης

Λαµβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε την
Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του
Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΧΕ ΘΣΗ διασφαλίζει:
•
•

την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες
περιλαµβάνει.
καθώς και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεµβάσεων του.

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στον τοµέα αυτό πρόκειται να δεσµευτεί µε τον προσφορότερο
δυνατό τρόπο συγκεκριµένο ποσοστό από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος.Το
ποσοστό αυτό θα καθορισθεί µε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησής του.
Οι άξονες προτεραιότητας του ΕΠ παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
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Πίνακας 41:ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1 Υποδοµές και υπηρεσίες
προσπελασιµότητας Θεσσαλίας
2 Υποδοµές και υπηρεσίες
προσπελασιµότητας Στερεάς Ελλάδας

3 Υποδοµές και υπηρεσίες
προσπελασιµότητας Ηπείρου
4 Αειφόρος ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής Θεσσαλίας

5 Αειφόρος ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας

6 Αειφόρος ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής Ηπείρου

7 Ψηφιακή σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας
8 Ψηφιακή σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας

9 Ψηφιακή σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα Ηπείρου

10 Τεχνική υποστήριξη
εφαρµογής Θεσσαλίας
11 Τεχνική υποστήριξη
εφαρµογής Στερεάς Ελλάδας
12 Τεχνική υποστήριξη
εφαρµογής Ηπείρου

ΚΟΡΜΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
1 Μεταφορικές υποδοµές
2 Υπηρεσίες προσπελασιµότητας και γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος
1 ∆ιασύνδεση του µεταφορικού δικτύου της Περιφέρειας µε το αντίστοιχο εθνικό και
ευρωπαϊκό
2 ∆ιαµόρφωση λειτουργικού αστικού δικτύου της Περιφέρειας
3 ∆ιασύνδεση µε τις όµορες Περιφέρειες:
4 ∆ιασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού
1 Ολοκλήρωση των συστηµάτων συγκοινωνίας και µεταφορών
2 Ανάπτυξη ενεργειακών υποδοµών
1 Περιβάλλον
2 Πολιτισµός – Βιώσιµος Τουρισµός
3 Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη
4 Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες προς τους πολίτες
5 Χωρική συνοχή – σχέδια ανάπτυξης ειδικών περιοχών
6 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων
7 ∆ιαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές δράσεις στον τοµέα της αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας ζωής
1 Ένταξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας σε όλες τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις
και µείωση της εξαρτώµενης οικονοµικής ανάπτυξης από καύσιµες πηγές ενέργειας
2 Αναβάθµιση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και αξιοποίηση «ευκαιριών»
3 Προγράµµατα έργων προστασίας του περιβάλλοντος
4 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων
5 Ολοκλήρωση πλέγµατος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
6 Ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και καταπολέµηση του ψηφιακού
χάσµατος
1 Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες
2 Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη
3 Παρεµβάσεις περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας
4 Παρεµβάσεις πολιτισµού
5 Παρεµβάσεις τουρισµού
6 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής και αγροτικής αναγέννησης
7 Υποστήριξη Υποδοµών Αλιείας
1 Επιχειρηµατικότητα-ανταγωνιστικότητα-καινοτοµία
2 Ψηφιακή σύγκλιση
1 Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων
2 Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηµατικών δικτυώσεων
3 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα στήριξης της «τοποθέτησης» των τοπικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα µε συλλογικό τρόπο
4 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα για ενίσχυση της ΕΤΑ και για παραγωγική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της Έρευνας
5 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού - αναδιάταξης του τουριστικού τοµέα
6 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξη Ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.
7 Επιχειρηµατικά Σχέδια ίδρυσης και εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και επέκτασή τους και στους τοµείς του εµπορίου, του τουρισµού και των υπηρεσιών
8 Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών, µε υποστήριξη των επενδύσεων
που απαιτούνται
9 Εκσυγχρονισµός των τουριστικών υποδοµών, µε υποστήριξη των επενδύσεων που
απαιτούνται
10. ∆ιασύνδεση επικοινωνιακού δικτύου της Περιφέρειας µε το αντίστοιχο εθνικό και
ευρωπαϊκό
1 Βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής µε αξιοποίηση των ΤΠΕ
2 Ενίσχυση της καινοτοµικής ικανότητας της Περιφέρειας για την ανάπτυξη νέων ή
βελτιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών
3 Προώθηση της επιχειρηµατικότητας-βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
1 Τεχνική υποστήριξη του προγράµµατος
1 Τεχνική υποστήριξη του προγράµµατος
1 Τεχνική υποστήριξη του προγράµµατος
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Επίσης, επισηµαίνεται ότι τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του
παρόντος ΕΠ περιλαµβάνουν ενσωµατωµένες τις αρχές της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία, κατ’ απαίτηση του Άρθρου 16 του Γενικού Κανονισµού, και κατά συνέπεια ο οποιοσδήποτε στόχος / µέτρο / προτεραιότητα του ΕΠ θα
µελετηθεί και θα υλοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιµη πρόσβαση
όλων των κατηγοριών των ατόµων µε αναπηρία, µε οποιαδήποτε ιδιότητα και αν τα άτοµα αυτά µπορεί να συσχετισθούν µε τους εν λόγω στόχους / µέτρα / προτεραιότητες.
Με δεδοµένη την ολοένα αυξανόµενη γήρανση του πληθυσµού της περιοχής αναφοράς,
σηµειώνεται πως όλες οι δράσεις των αξόνων και ειδικά οι δράσεις για τις κοινωνικές
υποδοµές και υπηρεσίες καθώς και οι δράσεις υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως και οι αστικές και µεταφορικές υποδοµές θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ηλικιωµένους.
Η συµπερίληψη του άξονα «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα» στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου είναι απολύτως συµβατή µε τις διατάξεις του Άρθρου 3, παρ.
2 α, όπου ρητά αναφέρεται ότι η επιτάχυνση της σύγκλισης των περιφερειών του στόχου
της «Σύγκλισης» δύναται να επιδιωχθεί µεταξύ άλλων µέσω της αύξησης και βελτίωσης
της ποιότητας των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, της καινοτοµίας και
της κοινωνίας της γνώσης καθώς και της αναβάθµισης της δηµόσιας διοίκησης. Η ύπαρξη σχετικών τοµεακών προγραµµάτων, όπως της «Ανταγωνιστικότητας» και «Ψηφιακής
Σύγκλισης» δεν αναιρεί την αναγκαιότητα του εν λόγω άξονα δεδοµένου ότι:
• Οι δύο περιφέρειες βρίσκονται σε σηµαντική υστέρηση από τον Κοινοτικό µέσο
όρο και ο στόχος επιτάχυνσης της πραγµατικής τους σύγκλισης απαιτεί αυξηµένους πόρους.
• Και στις δύο Περιφέρειες υπάρχουν ορισµένοι εξειδικευµένοι κλάδοι µεταποίησης (π.χ. τρόφιµα και ποτά, µεταλλουργία, επεξεργασία ξύλου) οι οποίοι χρήζουν µιας ειδικής περιφερειακής αντιµετώπισης. Σηµειώνεται ότι το ΕΓΤΑΑ δεν
προβλέπεται να χρηµατοδοτήσει δράσεις για την µεταποίηση αγροδιατροφικών
προϊόντων.
• Οι δράσεις µεταξύ των σχετικών τοµεακών προγραµµάτων και του εν λόγω άξονα βρίσκονται σε σχέση συµπληρωµατικότητας-προσθετικότητας και όχι επικάλυψης. Τα σχετικά τοµεακά προγράµµατα εστιάζουν σε παρεµβάσεις µεγάλης
κλίµακας, ενώ οι δράσεις του συγκεκριµένου άξονα για τις δύο Περιφέρειες εστιάζουν στην µικρή και πολύ µικρή κλίµακα.
• Η ύπαρξη του άξονα προσφέρει στην περιφερειακή πολιτική ευελιξία, πιο αποκεντρωµένο εντοπισµό και ενίσχυση επενδυτικών ευκαιριών, αποτελεσµατικότερη ενίσχυση της παραγωγής µικρής κλίµακας και των ΜΜΕ, µεγαλύτερη ευχέρεια ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και τεχνικής στήριξης τελικών δικαιούχων
και ωφελούµενων κ.α.

3.2 Εσωτερική αρχιτεκτονική του ΕΠ και διάρθρωση σε άξονες προτεραιότητας
Από τον Πίνακα 42 προκύπτει η εσωτερική αρχιτεκτονική του ΕΠ και ειδικότερα η συµβατότητα µεταξύ των επί µέρους αξόνων προτεραιότητας και των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΧΕ ΘΣΗ. Έτσι:
¾ Οι άξονες «υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας» συνιστούν προϋπόθεση
για την επίτευξη του στόχου 2 (Βελτίωση της προσπελασιµότητας) αλλά εµµέσως και
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, της επιχειρηµατικότητας (στόχος 1), της αειφορικής διαχείρισης (στόχος 4), της ενδοπεριφερειακής συνοχής (στόχος 5) καθώς και για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας (στόχος 6) αλλά και για ανάπτυξη του τουρισµού και την αξιοποίηση του πολιτισµού (στόχος 7).
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¾ Οι άξονες της «αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής» συµβάλλει άµεσα στην
επίτευξη του στόχου της Αειφορικής διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων καθώς και της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής, ενώ έµµεσα συνδέεται µε όλους τους υπόλοιπους στόχους.
¾ Οι άξονες «ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα» συνδέεται άµεσα µε τους στόχους 1 και 8, ενώ έµµεσα συµβάλει στην υλοποίηση όλων των άλλων στόχων της
στρατηγικής.
¾ Οι άξονες «τεχνική υποστήριξη» εφαρµογής είναι οριζόντιου χαρακτήρα και καθοριστικής σηµασίας για την υλοποίηση του συνολικού προγράµµατος.
Πίνακας 42: Συνάφεια Ειδικών Στρατηγικών Στόχων µε Άξονες Προτεραιότητας
του ΕΠ

Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου
1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της
καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
2. Βελτίωση της προσπελασιµότητας
µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης
υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και
δια-περιφερειακών µεταφορικών δικτύων.
3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
4. Αειφορική διαχείριση του φυσικού και
δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
5. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
6. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
7. Αξιοποίηση του τουρισµού και του
πολιτισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη
8. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης
++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια

Υποδοµές και
υπηρεσίες προσπελασιµότητας
1
2
3

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
4
5
6

Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
7
8
9

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
10
11
12
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Επιπλέον, η συνοχή του ΕΠ ενισχύεται και από το γεγονός ότι όλοι οι άξονες από κοινού
συµβάλλουν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού οράµατος και είναι µεταξύ τους αλληλοσυµπληρούµενοι και αλληλοϋποστηριζόµενοι. Ειδικότερα:
¾ Οι άξονες 1-3 (υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας) στηρίζουν την επιτυχή
εφαρµογή των αξόνων 4-9.
¾ Οι άξονες 4-6 (αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής) συµβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων των αξόνων 7-9.
¾ Οι άξονες 7-9 (ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα) στηρίζουν την υλοποίηση
των στόχων των αξόνων 4-6.
¾ Οι άξονες 10-12 (τεχνική υποστήριξη εφαρµογής) είναι απαραίτητοι για την εφαρµογή
όλων των αξόνων.
Συνεπώς, από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, πως οι άξονες προτεραιότητας ως µέσα
παρέµβασης συνδέονται στενά µε τους στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής, ενώ
µεταξύ τους εµφανίζουν σηµαντική συνοχή, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και αλληλοαναιρέσεις.
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3.3. Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας ΧΕ
ΘΣΗ
Γενικός στόχος – περιγραφή
Ο γενικός στόχος είναι η βελτίωση της προσπελασιµότητας προκειµένου να προωθηθούν η χωρική συνοχή, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής και η βιώσιµη ανάπτυξη. Ειδικότερα, η απόκτηση σύγχρονων µεταφορικών υποδοµών σε όλα τα επίπεδα και δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω βελτίωση της προσπελασιµότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου επενδύσεων και ποιοτικής διαβίωσης. Επίσης, µέσω της οµογενοποίησης του οικονοµικού χώρου αναµένεται αντιστροφή του δυϊσµού, δηλαδή των εσωτερικών ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ανισοτήτων και κυρίως µεταξύ των πλέον αναπτυγµένων περιοχών µε τις εσωτερικές ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. Όλα τα έργα
προσπελασιµότητας θα λαµβάνουν πρόνοια για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των
ατόµων µε δυσκολίες κινητικότητας (π.χ. ΑΜΕΑ, ηλικιωµένοι). Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις θα επιδιώκουν την µεγαλύτερη δυνατή συµπληρωµατικότητα µε τις παρεµβάσεις
του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας.
Ειδικοί στόχοι
Οι ειδικοί στόχοι που επιδιώκονται είναι:

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ολοκλήρωση των µεγάλων διευρωπαϊκών και εθνικών µεταφορικών αξόνων
αναβάθµιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που διευκολύνουν τις διαπεριφερειακές ροές και µετακινήσεις ατόµων, προϊόντων και υπηρεσιών
Ολοκλήρωση, αναβάθµιση και βελτίωση υποδοµών περιφερειακού οδικού δικτύου,
διανοµαρχιακές συνδέσεις, συνδέσεις αστικών κέντρων, παρακάµψεις αστικών και
τουριστικών κέντρων.
Αναβάθµιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδικών δικτύων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για την διαχείριση των
οδικών ατυχηµάτων.
Η αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου
Η υποστήριξη υποδοµών λιµενικών έργων για την ενίσχυση της αλιείας. Προβλέπεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης υποδοµών αλιείας (π.χ. αλιευτικά καταφύγια), σε
εκείνες τις περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το ΕΤΑ.
Ανάπτυξη συνεργασιών και δηµιουργία κοινών συµπληρωµατικών υποδοµών µε τις
Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, Αττικής, ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας για διευκόλυνση ροών προϊόντων και υπηρεσιών και µετακινήσεων ατόµων
Η ανάπτυξη συνδυασµένων και πολύτροπων µεταφορών
διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και περαιτέρω περιορισµός της εξάρτησης των οικισµών και των παραγωγικών µονάδων της ΧΕ από το πετρέλαιο µε
προώθηση των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού,
περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο περιφερειακό ενεργειακό ισοζύγιο
εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
Ανάπτυξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών
Βελτίωση της πρόσβασης στα παραπάνω ειδικών κατηγοριών πληθυσµού (π.χ.
ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ)

192

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

3.3.1. Άξονας 1: Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας
Θεσσαλίας
Στρατηγικοί και ειδικοί στόχοι του άξονα
Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της Θεσσαλίας κατέδειξε την υστέρηση επίτευξης πλήρους προσπελασιµότητας, η οποία καταδεικνύεται από τα παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Περιορισµένη αξιοποίηση της δυνατότητας άµεσων διεθνών συνδέσεων (π.χ.
αεροδρόµια, λιµάνια) και των συνδυασµένων µεταφορών
Έλλειψη σύγχρονων εµπορευµατικών κέντρων και διαµετακοµιστικών υπηρεσιών
Μη ύπαρξη αποδοτικών άµεσων οδικών και σιδηροδροµικών συνδέσεων µε δυτική Ελλάδα
Η µη έγκαιρη ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ και ειδικότερα τα προβλήµατα που προκαλεί το πέταλο του Μαλιακού και τα Τέµπη
Μη ολοκλήρωση διανοµαρχιακών και διαπεριφερειακών οδικών δικτύων
Προβλήµατα προσπελασιµότητας ορεινών και νησιώτικων περιοχών
Πολύ περιορισµένες ακτοπλοϊκές συνδέσεις (σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο)
Η περιορισµένη χρήση του φυσικού αερίου και η µη ολοκλήρωση του δικτύου σε
ολόκληρη τη Θεσσαλία.
Οι χαµηλές ταχύτητες της σιδηροδροµικής σύνδεσης Βόλου – Λάρισας
Η ελλιπής ένταξη των δικτύων της περιφέρειας σε διεθνή δίκτυα

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Θεσσαλίας συµπεριλαµβάνει τη βελτίωση της προσπελασιµότητας στους ειδικούς στόχους της, προκειµένου να προωθηθούν οι γενικοί στόχοι
της χωρικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιµης ανάπτυξης. Ειδικότερα,
η απόκτηση σύγχρονων µεταφορικών υποδοµών σε όλα τα επίπεδα κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω βελτίωση της προσπελασιµότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής, προκειµένου να υποστηριχθούν και οι στόχοι της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας.
Έτσι, οι ειδικές προτεραιότητες της Στρατηγικής έχουν ως εξής:
•
•
•
•
•
•

∆ηµιουργία ή/και αναβάθµιση υπερτοπικών µεταφορικών δικτύων, ώστε να
µειωθούν οι χρονο-αποστάσεις από τις µεγάλες αγορές.
Αναβάθµιση των διαπεριφερειακών και διεθνών συνδέσεων.
Αναβάθµιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδικών δικτύων, βελτίωση της
οδικής ασφάλειας, καθώς και χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για την διαχείριση
των οδικών ατυχηµάτων.
Ενίσχυση των υποδοµών διασύνδεσης και δικτύων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο.
Συνδέσεις – παρακάµψεις αστικών, τουριστικών κέντρων, οικισµών
Βελτίωση των τοπικών δικτύων υποδοµών.

Με βάση τα παραπάνω προσδιορίζονται οι στόχοι του 1ου άξονα προτεραιότητας για
το ΕΠ, οι οποίοι είναι:
1. Η υλοποίηση έργων µεταφορικών υποδοµών διαπεριφερειακής και τοπικής κλίµακας.
Ειδικοί στόχοι είναι οι εξής:
• Ολοκλήρωση, αναβάθµιση και βελτίωση υποδοµών διαπεριφερειακού οδικού
δικτύου.
• Ολοκλήρωση, αναβάθµιση και βελτίωση υποδοµών περιφερειακού οδικού δικτύου, διανοµαρχιακές συνδέσεις, συνδέσεις αστικών και τουριστικών κέντρων,
παρακάµψεις αστικών και τουριστικών κέντρων.

193

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

•
•
•

Αναβάθµιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδικών δικτύων, βελτίωση της
οδικής ασφάλειας, καθώς και χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για την διαχείριση
των οδικών ατυχηµάτων.
Η αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου
Υποστήριξη υποδοµών λιµενικών έργων για την ενίσχυση της αλιείας

Ο άξονας στοχεύει σε έργα ολοκλήρωσης, αναβάθµισης και βελτίωσης διασύνδεσης µε
τις όµορες περιφέρειες και τα διευρωπαϊκά µεταφορικά δίκτυα, τους καθέτους άξονές
τους, τις διανοµαρχιακές διασυνδέσεις και τις συνδέσεις των αστικών κέντρων της Θεσσαλίας.
Ως προς τα έργα τοπικής κλίµακας, στοχεύει στην ολοκλήρωση, αναβάθµιση και βελτίωση υποδοµών οδικών και εν γένει µεταφορικών έργων σε τοπικό επίπεδο και κυρίως
στα αστικά και τουριστικά κέντρα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι οδικές παρακάµψεις των
αστικών κέντρων για τη σύνδεσή τους µε τους διανοµαρχιακούς και περιφερειακούς άξονες.
2: Στη βελτίωση και διεύρυνση ορισµένων υπηρεσιών προσπελασιµότητας. Ενδεικτικά
αναφέρονται έργα τοπικής κλίµακας για υπηρεσίες συνδυασµένων µεταφορών χερσαίων
ή θαλάσσιων, κλπ.
Μέσω των δράσεων, επιδιώκεται η επίτευξη στόχων του 1ου Άξονα, όπως είναι η αναβάθµιση και η βελτίωση των υποδοµών µεταφορικών δικτύων και υπηρεσιών προσπελασιµότητας τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες
δράσεις των τοµεακών προγραµµάτων, ενώ έµµεσα συµβάλλει στην προώθηση στόχων
όπως είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή
χωρική και οικονοµική συνοχή, η ανάπτυξη του τουρισµού, η ενίσχυση της εξωστρέφειας κλπ.
3. Ένταξη υποδοµών προσπελασιµότητας σε διεθνή δίκτυα, διεθνείς συνεργασίες και
προσαρµογή σε σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές
Στο πλαίσιο αυτού του στόχου θα επιδιωχθεί η µεταφορά καλών πρακτικών, η εφαρµογή των κοινοτικών κατευθύνσεων για την ασφάλεια των µεταφορών κ.α. σε επίπεδο διαπεριφερειακής συνεργασίας και σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες δράσεις των τοµεακών προγραµµάτων.
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Πίνακας 43: Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣ
ΗΣ
1.1 Μεταφορικές Υποδοµές

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Ολοκλήρωση, αναβάθµιση και
βελτίωση υποδοµών διαπεριφερειακού οδικού δικτύου

Η δράση στοχεύει στην ολοκλήρωση, αναβάθµιση των τεχνικών χαρακτηριστικών και βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδικών αξόνων και
συνδέσεων µε τις όµορες περιφέρειες και τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα
σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», καθώς και χρήση
κατάλληλου εξοπλισµού για την διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων. Με
τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί σηµαντικά η προσπελασιµότητα στη Θεσσαλία, θα αξιοποιηθεί η κεντροβαρής θέση της, θα επιτευχθεί περαιτέρω
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
Η δράση στοχεύει σε έργα ολοκλήρωσης, αναβάθµιση των τεχνικών χαρακτηριστικών και βελτίωση της οδικής ασφάλειας των αξόνων διασύνδεσης µε
τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα, τους καθέτους άξονές τους, τις διαπεριφερειακές συνδέσεις της Θεσσαλίας, τις διανοµαρχιακές διασυνδέσεις και
τις συνδέσεις των αστικών κέντρων της Θεσσαλίας καθώς και χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για την διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων. Ως προς
διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα, τους κάθετους άξονές τους και τις διαπεριφερειακές συνδέσεις οι δράσεις είναι σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». Ως προς τα έργα τοπικής κλίµακας, στοχεύει στην
ολοκλήρωση, αναβάθµιση και βελτίωση υποδοµών µεταφορικών έργων
σε τοπικό επίπεδο και κυρίως στα αστικά κέντρα. Ενδεικτικά αναφέρονται
οι οδικές παρακάµψεις των αστικών κέντρων για τη σύνδεσή τους µε
τους διανοµαρχιακούς και περιφερειακούς άξονες.
Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη έργων αναβάθµισης, βελτίωσης
του σιδηροδροµικού δικτύου της Θεσσαλίας, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Η δράση στοχεύει σε έργα υποστήριξης λιµενικών υποδοµών, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες των τοµεακών προγραµµάτων, καθώς και υποδοµών αλιείας σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Η δράση προβλέπει έργα και ενέργειες για την βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και υπηρεσιών σε χώρους αστικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος.
Τα περισσότερα τουριστικά κέντρα, ειδικά τα παραθαλάσσια, αρχαιολογικά αλλά και τα ορεινά αντιµετωπίζουν προβλήµατα κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων. Προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό, η δράση
στοχεύει στη δηµιουργία παρακάµψεων των κέντρων αυτών καθώς και
τη δηµιουργία περιµετρικών χώρων στάθµευσης.
Στο πλαίσιο αυτού του στόχου θα επιδιωχθεί η µεταφορά καλών πρακτικών, η εφαρµογή των κοινοτικών κατευθύνσεων για την ασφάλεια των
µεταφορών κ.α., σε επίπεδο διαπεριφερειακής συνεργασίας και σε συνδυασµό και σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»..
Η δράση στοχεύει στην λειτουργική ολοκλήρωση δράσεων του Τοµεακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Ενδεικτικά αναφέρουµε την κατασκευή παράλληλων τοπικών έργων
υποστήριξης της λειτουργίας Εµπορευµατικού Κέντρου Θεσσαλίας και
συνδυασµένων µεταφορών χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων κλπ.

Ολοκλήρωση, αναβάθµιση και
βελτίωση υποδοµών περιφερειακού οδικού δικτύου, διανοµαρχιακές συνδέσεις, συνδέσεις αστικών
κέντρων, παρακάµψεις αστικών
κέντρων

Αναβάθµιση Περιφερειακού σιδηροδροµικού δικτύου
Υποστήριξη υποδοµών λιµενικών
έργων
Βελτίωση κυκλοφοριακών και άλλων υποδοµών σε αστικά και τουριστικά κέντρα
Παρακάµψεις τουριστικών κέντρων

∆ιαπεριφερειακή συνεργασία στον
τοµέα της προσπελασιµότητας

1.2 Υπηρεσίες προσπελασιµότητας
και γενικού
οικονοµικού
ενδιαφέροντος

Υποδοµές συνδυασµένων µεταφορών και εµπορίου

Ποσοτικοποίηση των στόχων
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Βελτίωση – κατασκευή εθνικής Χλµ
οδοποίας
Βελτίωση κατασκευή οδών
Χλµ
εκτός αυτοκινητόδροµων και
εθνικής οδοποιίας

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ ∆ΕΣΕ

1031

30

ΝΑ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

2778

15
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∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ
Αναβάθµιση εθνικού οδικού
δικτύου

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
%

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ
ΠΕΠ 20002006

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
23

ΣΤΟΧΟΣ
2013
1,61

Αναµενόµενα αποτελέσµατα
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων συνοψίζονται στα εξής:
•
•
•
•

Αναβάθµιση υποδοµών που θα επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη
Ενίσχυση της πρόσβασης των ωφελούµενων της περιοχής σε βασικές υπηρεσίες
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
Εξυπηρέτηση των υπηρεσιών προσπελασιµότητας και γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος σε ενδοπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

Ωφελούµενοι - Θέµατα εφαρµογής
Οι παρεµβάσεις του άξονα 1 ωφελούν όχι µόνο τον πληθυσµό και την οικονοµία της
Θεσσαλίας και κατ’ επέκταση της ΧΕ ΘΗΣ, αλλά επεκτείνονται στο σύνολο τις επικράτειας, καθώς προωθούν την ένταξη συνολικά της χώρας στον ευρωπαϊκό χώρο. Επίσης,
οι παρεµβάσεις συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και της Agenda της
Λισσαβόνας.
Έµµεσα ωφελούµενοι των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1, είναι ο συνολικός πληθυσµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κάτοικοι και επενδυτές, καθώς και όλοι οι
χρήστες και εν δυνάµει χρήστες των δικτύων της Θεσσαλίας ανεξαρτήτως προέλευσης.
Ως εναλλακτικές νοµικές µορφές για την υλοποίηση δυνητικά ορίζονται:
• σφαιρικές επιχορηγήσεις (global grants) µέσω περιφερειακών φορέων
• συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
• ανάθεση σε εξειδικευµένο ευρωπαϊκό µηχανισµό (JESSICA )
Ειδικές προβλέψεις και κριτήρια ισχύουν όπως τυχόν αναγράφονται στο κεφάλαιο Ειδικά
Θέµατα.
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3.3.2 Άξονας 2: Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στερεάς Ελλάδας
Στρατηγικοί και ειδικοί στόχοι του άξονα
Ο Άξονας επιδιώκει, σε στρατηγικό και εποµένως µακροπρόθεσµο ορίζοντα, στην οµογενοποίηση του οικονοµικού χώρου της Περιφέρειας και εποµένως στην αντιστροφή του
δυϊσµού που διακρίνει στο εσωτερικό της τον άξονα - ζώνη κατά µήκος της ΠΑΘΕ από
τις σχετικώς ή και απολύτως αποµακρυσµένες µειονεκτικές ζώνες. Στα πλαίσια αυτά,
επιδιώκεται η διευκόλυνση της ένταξης της Περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό – διαπεριφερειακό χώρο και σύστηµα µεταφορών και η ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών, η υποστήριξη των συνεργιών µε τις όµορες Περιφέρειες και η εξισορρόπηση
των ελκτικών δυνάµεων της Αττικής µε αντίστοιχες από τις άλλες Περιφέρειες, η διευκόλυνση της πρόσβασης στις κοινωνικές υποδοµές ανώτερης κλίµακας της Αττικής, η διευκόλυνση της δηµιουργίας ενός ιεραρχηµένου αστικού δικτύου και η ανάπτυξη συµπληρωµατικότητας των µεγάλων (για την Περιφέρεια) αστικών συγκεντρώσεων. Πέραν αυτών, επιδιώκεται η επέκταση των υποδοµών, ενέργειας στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές, ώστε να βοηθηθεί η απεξάρτηση των εισοδηµάτων από την γεωργία. Ως
τελικό αποτέλεσµα αναµένεται η αναβάθµιση της θέσης και του ρόλου της Περιφέρειας
στο ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό Χωρικό Σύστηµα µε παρεµβάσεις που συσχετίζονται µε τη
στρατηγική γεωγραφική θέση της στον «ενδιάµεσο χώρο» ανάµεσα σε υπάρχοντες και
αναδυόµενους «πόλους – άξονες» του συστήµατος διευρωπαϊκών αξόνων µεταφορών –
επικοινωνιών και των κοµβικών σηµείων τους.
Είναι Άξονας που συµβάλλει στην επίτευξη στόχων της Agenda της Λισσαβόνας αλλά
παράλληλα εξυπηρετεί και στόχους ενδογενούς ανάπτυξης που δεν έχουν ακόµη επιτευχθεί και για τους οποίους είναι αναγκαία η υλοποίηση δράσεων και παρεµβάσεων
και αµιγούς Στόχου "Σύγκλιση". Τέτοιες παρεµβάσεις περιλαµβάνουν αφενός µεγάλα
έργα υποδοµής εκτελούµενα από τα κεντρικά Υπουργεία, αφετέρου έργα µικρότερης
κλίµακας λειτουργικώς διασυνδεδεµένα µε τα προηγούµενα, στις αποµακρυσµένες και
µειονεκτικότερες περιοχές της Περιφέρειες. Ειδικά στον τοµέα τον µεταφορών ο άξονας
θα δράσει συµπληρωµατικά προς τις σηµαντικές παρεµβάσεις σε άξονες ΤΕΝ-Τ που θα
χρηµατοδοτηθούν µέσω του Τ.Σ. και θα συµβάλει στην ολοκληρώση των έργων του Γ
ΚΠΣ.
Στόχοι του Άξονα
Ο Άξονας επιτυγχάνει τους στρατηγικούς του στόχους µέσω της ακόλουθης ειδικής στοχοθέτησης:
√ ένταξη του κοµβικού χώρου της Λαµίας στο διευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών –
επικοινωνιών ως διαµετακοµιστικού κόµβου συνδυασµένων µεταφορών (οδικές
µεταφορές – σιδηρόδροµος) µεταξύ των οδικών συνδέσεων Βορράς – Νότος
(ΠΑΘΕ) και των οδικών συνδέσεων προς το δυτικό άξονα και την Πάτρα, δυτική
θαλάσσια πύλη προς την Κεντρική και ∆υτική Μεσόγειο και τον άξονα Αδριατική –
Κεντρική Ευρώπη µέσω του άξονα Λαµία – Αντίρριο, και των οδικών συνδέσεων
προς τα Ιωάννινα, πύλη προς δυτικό στεριανό άξονα Αδριατικής προς Κεντρική
Ευρώπη, στην κατεύθυνση ∆υτικός Βορράς και Νότιο-ανατολικός Νότος
√ ένταξη του ίδιου χώρου στο Κοινοτικό Σύστηµα Επικοινωνιών
√ ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο µεσαίων πόλεων της Λαµίας και της Χαλκίδας ως
κόµβων διαπεριφερειακής λειτουργίας καθώς και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και
ενεργειακών κέντρων αντίστοιχα κοινοτικής κλίµακας
√ ενίσχυση της συµπληρωµατικής λειτουργίας των αστικών περιοχών Λαµίας – Χαλκίδας
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√

√
√

√
√
√

Αναβάθµιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που διευκολύνουν τις διαπεριφερειακές ροές και µετακινήσεις ατόµων, προϊόντων και υπηρεσιών, µε έργα
προσπελασιµότητας τοπικής κλίµακας ολοκλήρωση, αναβάθµιση και βελτίωση υποδοµών περιφερειακού οδικού δικτύου, διανοµαρχιακές συνδέσεις, συνδέσεις αστικών κέντρων, παρακάµψεις αστικών κέντρων
Αναβάθµιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδικών αξόνων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας καθώς και χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για τη διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων.
ανάπτυξη συνεργασιών και δηµιουργία κοινών συµπληρωµατικών υποδοµών µε τις
Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Θεσσαλίας και Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου για διευκόλυνση ροών προϊόντων και υπηρεσιών και µετακινήσεων
ατόµων
διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και περαιτέρω περιορισµός της εξάρτησης των οικισµών και των παραγωγικών µονάδων της Περιφέρειας από το πετρέλαιο µε προώθηση των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού,
περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο περιφερειακό ενεργειακό ισοζύγιο
εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Πίνακας 44: Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
2.1. ∆ιασύνδεση του
µεταφορικού της Περιφέρειας µε το αντίστοιχο
εθνικό
και
ευρωπαϊκό

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

αναβάθµιση και επέκταση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου
υποδοµές συνδυασµένων µεταφορών και εµπορίου - πολύτροπες µεταφορές
έργα υποδοµής και αναβάθµισης
σε υφιστάµενους λιµένες της Περιφέρειας, καθώς και υποδοµές
υποστήριξης της αλιείας
ολοκλήρωση, αναβάθµιση και
βελτίωση υποδοµών αερολιµένων

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να ενισχυθούν οι υποδοµές
συνδυασµένων µεταφορών και εµπορίου - πολύτροπες
µεταφορές, η αναβάθµιση και επέκταση ενδοπεριφερειακού
οδικού δικτύου, έργα υποδοµής και αναβάθµισης σε υφιστάµενους λιµένες, η ολοκλήρωση, αναβάθµιση και βελτίωση υποδοµών αερολιµένων, η αναβάθµιση των τεχνικών
χαρακτηριστικών των οδικών αξόνων, και η βελτίωση της
οδικής ασφάλειας καθώς και η χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για τη διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων.
Ως προς τις δράσεις του µεταφορικού δικτύου, οδικού, λιµενικού και αερολιµένων η κατηγορία βρίσκεται σε συνέργεια
µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Στόχος των δράσεων είναι η ενίσχυση έργων προσπελασιµότητας τοπικής κλίµακας, η ολοκλήρωση, αναβάθµιση και
βελτίωση υποδοµών περιφερειακού οδικού δικτύου, διανοµαρχιακές συνδέσεις, συνδέσεις αστικών κέντρων, παρακάµψεις αστικών κέντρων, η αναβάθµιση των τεχνικών
χαρακτηριστικών των οδικών αξόνων, και βελτίωση της
οδικής ασφάλειας καθώς και στη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για τη διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων η βελτίωση των συµβατικών αστικών συγκοινωνιών, η προώθηση προγράµµατος οργανωµένων χώρων στάθµευσης
στους οικιστικούς χώρους και στους χώρους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, η προώθηση προγράµµατος ολοκληρωµένων αναπλάσεων στα ΠΣ, ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός
Ως προς τις δράσεις ολοκλήρωσης, αναβάθµισης και βελτίωσης υποδοµών περιφερειακού οδικού δικτύου,
διανοµαρχιακών συνδέσεων, συνδέσεων αστικών κέντρων,
παρακάµψεων αστικών κέντρων, αναβάθµιση των τεχνικών
χαρακτηριστικών των οδικών αξόνων, και βελτίωση της
οδικής ασφάλειας καθώς και στη χρήση κατάλληλου
εξοπλισµού για τη διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων και
βελτίωση των συµβατικών αστικών συγκοινωνιών, η
κατηγορία βρίσκεται σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες
δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Η δράση στοχεύει στην ολοκλήρωση διαπεριφερειακών
οδικών συνδέσεων αναβάθµιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδικών αξόνων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας

2.2.
∆ιαµόρφωση
λειτουργικού αστικού
δικτύου της Περιφέρειας

έργα προσπελασιµότητας τοπικής
κλίµακας
ολοκλήρωση, αναβάθµιση και
βελτίωση υποδοµών περιφερειακού οδικού δικτύου, διανοµαρχιακές συνδέσεις, συνδέσεις αστικών
κέντρων, παρακάµψεις αστικών
κέντρων
βελτίωση των συµβατικών αστικών συγκοινωνιών
προώθηση προγράµµατος οργανωµένων χώρων στάθµευσης
στους οικιστικούς χώρους και
στους χώρους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος
χωροταξικός και πολεοδοµικός
σχεδιασµός
προώθηση προγράµµατος ολοκληρωµένων αναπλάσεων στα ΠΣ

2.3. ∆ιασύνδεση µε τις
όµορες Περιφέρειες

ολοκλήρωση
διαπεριφερειακών
οδικών συνδέσεων
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2.4. ∆ιασφάλιση του
ενεργειακού εφοδιασµού

διεύρυνση δικτύου φυσικού αερίου
δίκτυα διανοµής ενέργειας και
ενεργειακός εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων υγείας
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
νησιών.
κατασκευή νέων γραµµών διασύνδεσης µε γειτονικές περιοχές
Ενέργειες για απρόσκοπτη τροφοδότηση µε ηλεκτρισµό, ασφάλεια τροφοδότησης και αύξηση
ευστάθειας
ενίσχυση και επέκταση του συστήµατος µεταφοράς και του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.

καθώς και στη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για τη διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Οι δράσεις περιλαµβάνουν τη διεύρυνση του δικτύου φυσικού αερίου, την κατασκευή νέων γραµµών διασύνδεσης µε
γειτονικές περιοχές, ενέργειες για απρόσκοπτη τροφοδότηση µε ηλεκτρισµό, ασφάλεια τροφοδότησης και αύξηση
ευστάθειας, την ενίσχυση και επέκταση του συστήµατος
µεταφοράς και του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας,
τα δίκτυα διανοµής ενέργειας και ενεργειακός εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων υγείας και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών νησιών.

Ποσοτικοποίηση των στόχων
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ

Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας
Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδροµων και εθνικής οδοποιίας
Νέα Εµπορευµατικά Κέντρα
Λιµένες που αναβαθµίζονται
Μήκος αγωγών Φ.Α. µέσης και χαµηλής πίεσης

∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Χλµ
ΠΕΠ 2000-2006
Χλµ
ΠΕΠ 2000-2006
Αριθµός
Αριθµός
(χλµ.)

Μήκος αγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης

(χλµ.)

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ

(MW)

ΥΜΕ
ΠΕΠ 2000-2006
ΥΠΑΝ/ Tοµέας
Ενέργειας
∆ΕΠΑ
ΥΠΑΝ/ Tοµέας
Ενέργειας
∆ΕΠΑ
ΥΠΑΝ/ Tοµέας
Ενέργειας

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
1182
3450

ΣΤΟΧΟΣ
2013
21
32

0
4
186,05

1
+4
334

262,64

45

618

+79

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
2013
Αναβάθµιση οδικού δικτύου
%
ΠΕΠ 20003,3
1,1
2006
(εκατ.Κ.µ.) ΥΠΑΝ/
Ετήσια δεσµευµένη µεταφορική ικανότητα
Tοµέας Ενέρ202
175
αγωγών Φ.Α. µέσης και χαµηλής πίεσης
γειας
∆ΕΠΑ
(εκατ. Κ.µ.) ΥΠΑΝ/
Ετήσια δεσµευµένη µεταφορική ικανότητα
660
350
Tοµέας Ενέραγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης
γειας
Αριθµός
ΥΠΑΝ/
Tοµέας ΕνέρΠληθυσµός που καλύπτεται από Φ.Α.
0
173.095
γειας
∆ΕΠΑ
%
ΥΠΑΝ/
Tοµέας ΕνέρΠληθυσµός που καλύπτεται από Φ.Α.
0,0
1,6
γειας
∆ΕΠΑ
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Αναµενόµενα αποτελέσµατα
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων συνοψίζονται στα εξής:
• Ύπαρξη υποδοµών που θα επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη
• Ενίσχυση της πρόσβασης των κατοίκων της περιοχής σε βασικές υπηρεσίες
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
• Εξυπηρέτηση των επικοινωνιών σε ενδοπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
Ωφελούµενοι - Θέµατα εφαρµογής
Οι παρεµβάσεις της κατηγορίας 1 ωφελούν όχι µόνο τον πληθυσµό και την οικονοµία
της Περιφέρειας αλλά σχεδόν το σύνολο του ελληνικού χώρου και πληθυσµού, καθώς
προωθούν την ένταξη συνολικά της χώρας στον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερα επίσης ωφελούνται ο πληθυσµός και η οικονοµία των µητροπολιτικών κέντρων της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και, δευτερευόντως, Λάρισα, Πάτρα). Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, τόσο η καταχώρηση των θετικών αποτελεσµάτων και συνεπειών όσο και η χρηµατοδότηση τους πρέπει να διαφοροποιηθούν αντιστοίχως. Οι παρεµβάσεις της κατηγορίας 2 ωφελούν τον πληθυσµό και την οικονοµία της Περιφέρειας και εντάσσονται στην
οµάδα δράσεων που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Agenda της Λισσαβόνας. Οι παρεµβάσεις των κατηγοριών 3, 4 και 5 ωφελούν τον πληθυσµό και την οικονοµία της Περιφέρειας και υπό όρους µπορούν να ενταχθούν στην οµάδα δράσεων που
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Agenda της Λισσαβόνας. Ο Άξονας επικεντρώνει την προσπάθεια των παρεµβάσεων του στους εξής ωφελούµενους:
√ Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης
√ Τοπικές και περιφερειακές αρχές
√ Λιµενικές αρχές
√ Αρχές αερολιµένων
√ Πάροχοι ενεργειακών υποδοµών.
Ειδικές προβλέψεις και κριτήρια ισχύουν για τις µειονεκτικές περιοχές (βλ. παρακάτω,
κεφ. "Ειδικά Θέµατα").
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3.3.3 Άξονας 3: Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΙ
Στόχο του 3ου Άξονα προτεραιότητας αποτελεί η βελτίωση της προσπελασιµότητας των
υποδοµών και υπηρεσιών στην Περιφέρεια που συνδέονται τόσο µε την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της όσο και µε την βελτίωση ζωής των κατοίκων.
Μέσω των παρεµβάσεων του Άξονα, που επικεντρώνονται κυρίως στην ολοκλήρωση
των συστηµάτων συγκοινωνίας και µεταφορών, καθώς και στην ανάπτυξη ενεργειακών
υποδοµών, θα ενισχυθούν οι υποδοµές και οι υπηρεσίες προσπελασιµότητας.
Ειδικότερα θα βελτιωθεί και θα ολοκηρωθεί το οδικό δίκτυο ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά και τα στοιχεία οδικής ασφάλειας και θα ολοκληρωθεί το εθνικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο µε προτεραιότητα στις συνδέσεις µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα (Εγνατία και Ιόνιος), θα συµπληρωθεί και θα βελτιωθεί η σύνδεση των παραµεθόριων περιοχών, θα αναπτυχθεί και θα βελτιωθεί το δίκτυο για την προσπελασιµότητα των ορεινών περιοχών καθώς επίσης θα βελτιωθούν και θα συµπληρωθούν οι σηµαντικές αστικές µεταφορές. Θα υλοποιηθούν έργα για τη βελτίωση και αναβάθµιση των αεροπορικών µεταφορών. Επίσης θα βελτιωθούν οι ενεργειακές υποδοµές.
Πίνακας 45:Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
3.1 Ολοκλήρωση
των συστηµάτων
συγκοινωνίας και
µεταφορών

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

1. Εθνικές, περιφερειακές /
τοπικές οδοί

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση και ολοκλήρωση του
εθνικού οδικού δικτύου και του επαρχιακού δικτύου µε
προτεραιότητα στις συνδέσεις µε διευρωπαϊκά δίκτυα,
καθώς και στη συµπλήρωση και βελτίωση της σύνδεσης
των παραµεθόριων περιοχών και ανάπτυξη και βελτίωση του δικτύου για την προσπελασιµότητα των ορεινών
περιοχών καθώς και δράσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της οδηγικής ικανότητας, σε συνέργεια µε
τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Η δράση περιλαµβάνει έργα όπως βελτίωση και συµπλήρωση σηµαντικών αστικών µεταφορών όπως παρακάµψεις, δακτύλιοι, υπογειοποιήσεις κ.λπ. σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Κατασκευή ποδηλατοδρόµων σε αστικές και εξωαστικές
περιοχές για µείωση της κίνησης οχηµάτων και για αναψυχή.
Η δράση στοχεύει στη δηµιουργία υποδοµών ώστε η
περιφέρεια να προωθήσει τις πολύτροπες µεταφορές και
να αξιοποιήσει τη σηµαντική θέση της στη ∆υτική Ελλάδα, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας»..
∆ηµιουργία κατάλληλων υποδοµών για την υποδοχή
εµπορευµατικού κέντρου, το οποίο θα δηµιουργήσει νέες
µορφές υπηρεσιών και απασχόλησης, σε συνέργεια µε
τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Η δράση περιλαµβάνει τη βελτίωση και αναβάθµιση των
υποδοµών σε υφιστάµενους αερολιµένες, σε συνέργεια
µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Στόχος είναι η αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως η βιοµάζα και τα γεωθερµικά πεδία

2. Αστικές µεταφορές

3. Ποδηλατοδρόµοι
4. Πολύτροπες µεταφορές

5. Υποδοµές εµπορευµατικών κέντρων

6. Αερολιµένες

3.2 Ανάπτυξη ενεργειακών υποδοµών

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

ΟΜΑ∆ΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ
To σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας Ηπείρου.
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
∆ΕΙΚΤΕΣ
ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

Βελτίωση – κατασκευή εθνικής
οδοποιίας
Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός
αυτοκινητόδροµων και εθνικής
οδοποιίας

Χλµ

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ ∆ΕΣΕ

Χλµ

ΝΑ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
της Περιφέρειας

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

Αναβάθµιση εθνικού οδικού δικτύου στην Ήπειρο

%

∆ΕΣΕ Ηπείρου

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
2013
730

90

30778

15

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

730 χλµ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων συνοψίζονται στα εξής:
• Ύπαρξη υποδοµών που θα επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική
ανάπτυξη της Περιφέρειας
• Ενίσχυση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε βασικές υπηρεσίες
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
• Εξυπηρέτηση των επικοινωνιών σε ενδοπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
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3.4. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Γενικός στόχος – περιγραφή
Η ενότητα αυτή επιδιώκει τη διασφάλιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην ΧΕ ΘΗΣ και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της σε όλες τις περιοχές της,
προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, εξυπηρετεί και στόχους ενδογενούς ανάπτυξης που δεν έχουν ακόµη επιτευχθεί. Επίσης, η ενότητα αυτή συµβάλλει
στην επίτευξη στόχων της Agenda της Λισσαβόνας, αλλά κυρίως της ειδικότερης Στρατηγικής του Γκέτεµποργκ. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κεφαλαίου που θα εξασφαλίσουν τις συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης.
Ειδικοί στόχοι
Προκειµένου να απαντήσει στις αδυναµίες - απειλές και να εκµεταλλευτεί ευκαιρίες, η
στρατηγική στρέφεται προς τους εξής ειδικούς στόχους:
¾ Αντιµετώπιση των ανελαστικών υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος, κατά
προτεραιότητα δηλαδή υποστήριξη δράσεων που θα καλύψουν κενά µη βιώσιµης
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τοµείς όπου υπάρχουν ελλείµµατα όπως, τις υποδοµές διαχείρισης υγρών - στερεών αστικών και ειδικών τύπων αποβλήτων, την διαχείριση υδάτων (σε συνεργασία µε ανάλογες παρεµβάσεις του ΕΓΤΑΑ που αφορούν τον
αγροτικό χώρο), την προστασία των οικολογικά ευαίσθητων και σηµαντικών περιοχών, την πρόληψη κινδύνων, τη ρύθµιση των χρήσεων γης ιδιαίτερα στην «υπερφορτισµένη» παράκτια ζώνη, σύµφωνα µε τις αρχές της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης
Παράκτιων Περιοχών (ICM).
¾ Οι ειδικοί κορµοί παρέµβασης του ΕΠ για την Περιβαλλοντική προστασία και την
πρόληψη κινδύνων είναι: ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων, διαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό), επεξεργασία υδάτων (λύµατα), βελτίωση ποιότητας του αέρα-αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης, προσαρµογή στις κλιµατικές
αλλαγές και µείωση επιπτώσεων µεταξύ άλλων µέσω της προώθησης των ΑΠΕ, αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης, προώθηση βιοποικιλότητας
και φυσικής προστασίας (συµπεριλαµβάνοντας τις περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ
2000), προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών, πρόληψη κινδύνων (φυσικών και
τεχνολογικών), άλλα µέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και
την πρόληψη κινδύνων.
¾ Ενίσχυσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις και την ύπαιθρο, µε όρους κοινωνικών
υποδοµών (υγείας – πρόνοιας, εκπαίδευσης), δράσεων εξορθολογισµού των χρήσεων γης και αναπλάσεων στις αστικές περιοχές µε στόχο την βελτίωση τόσο των συνθηκών διαβίωσης, όσο και την αύξηση της λειτουργικότητας και ελκτικότητας των αστικών περιοχών για τόπο διαµονής και ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας.
¾ Αντιµετώπιση κατά το σχεδιασµό, προκήρυξη και υλοποίηση των έργων των προβληµάτων της γήρανσης του πληθυσµού και της ειδικής µέριµνας για ειδικές οµάδες
πληθυσµού όπως π.χ. οι ηλικιωµένοι, τα ΑΜΕΑ κ.α.
¾ Ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης, της διατήρησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς και τη ανάδειξη του αειφορικού τουρισµού σε παράγοντες διαρκούς ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.
Θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µέσω και της αξιοποίησης των παρεµβάσεων τοµεακών προγραµµάτων όπως Περιβάλλον και Αειφόρος,
Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηµατικότητας, Ψηφιακής σύγκλισης, Ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναµικού, εκπαίδευση και δια βίου µάθηση.
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3.4.1 Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας
Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, η οποία αποτυπώνεται και στην ανάλυση
SWOT έδειξε ότι τα προβλήµατα και οι αδυναµίες που θα πρέπει να αντιµετωπισθούν
είναι:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ελλείψεις περιβαλλοντικών υποδοµών σε ορισµένες αστικές αλλά και σε ευαίσθητες περιοχές (π.χ. παράκτιες, δασικές) στη διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων, καθώς και προβλήµατα στην αποκατάσταση των ΧΑ∆Α και στη διαχείριση ειδικών αποβλήτων
Ρυπογόνος λειτουργία ορισµένων µεταποιητικών µονάδων και περιορισµένη
εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από επιχειρήσεις
Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις λόγω της εντατικής γεωργικής εκµετάλλευσης
(π.χ. λιπάσµατα, φυτοφάρµακα)
Αυξανόµενες πιέσεις της γης και στο φυσικό περιβάλλον λόγω της διείσδυσης
του αστικού στον ύπαιθρο χώρο, της άναρχης δόµησης και της άναρχης χωροθέτησης παραγωγικών εγκαταστάσεων, απειλές στα τοπία
Προβλήµατα διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της Περιφέρειας (π.χ. ρύπανση και υποβάθµιση του Πηνειού ποταµού, εξάντληση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ποιοτική υποβάθµιση υδάτων πεδινών και παράκτιων περιοχών, επιβάρυνση θαλάσσιων υδάτων από σκάφη, ελαιοτριβεία και αστικά λύµατα)
Προβλήµατα στο αστικό περιβάλλον (ατµοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, έλλειψη πρασίνου και επαρκούς ελεύθερου δηµόσιου χώρου) και στο κυκλοφοριακό
Μη ύπαρξη ολοκληρωµένου περιφερειακού σχεδίου για πρόληψη και αντιµετώπιση βιοµηχανικών και φυσικών καταστροφών
Ελλείψεις σε ορισµένες υποδοµές πρόνοιας και σε εξοπλισµούς σε µονάδες υγείας
Σηµαντικό ποσοστό διαρθρωτικής ανεργίας και ανεργίας των νέων και των γυναικών, συνεχής µείωση της βιοµηχανικής απασχόλησης, χαµηλό ποσοστό ενεργού πληθυσµού – ποσοστό ανεργίας µεγαλύτερο από τον µέσο εθνικό όρο
Περιορισµένη τοµεακή και γεωγραφική κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού
Μη πλήρης αξιοποίηση των δοµών συνεχιζόµενης κατάρτισης και εκπαίδευσης ,
ελλιπής σύνδεση των προγραµµάτων µε ανάγκες τοπικής οικονοµίας
Τάση συγκέντρωσης της απασχόλησης του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα και της κωµοπόλεις της Περιφέρειας µε παράλληλη γήρανση και µείωση
του πληθυσµού των υπολοίπων περιοχών
Ύπαρξη άτυπων µορφών εργασίας, της µερικής απασχόλησης και της ευκαιριακής αξιοποίησης των προγραµµάτων προώθησης της απασχόλησης
Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης του εργατικού δυναµικού στις νέες τεχνολογίες
Ύπαρξη φαινόµενων κοινωνικού αποκλεισµού ειδικών οµάδων (ΑΜΕΑ, Τσιγγάνοι κλπ.)
Μη ύπαρξη τοπικού παρατηρητηρίου απασχόλησης και µελετών για αγορά εργασίας
Η ελλιπής ανάδειξή της και µη οικονοµική αξιοποίησή της πολιτιστικής κληρονοµιάς

Η Στρατηγική της Περιφέρειας, όπως αποτυπώνεται στη 2η Ενότητα, αναγορεύει τη
βιώσιµη ανάπτυξη και τη κοινωνική συνοχή σε κορυφαίους στόχους της, οι οποίοι
εξειδικεύονται σε ειδικούς στόχους όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η
βιώσιµη ανάπτυξη, η βιώσιµη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, η βελτίωση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση της χωρικής και οικονοµικής συνοχής. Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αναφέρονται στα εξής πεδία:
• Προστασία και βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος
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•

•
•
•
•
•

Αποτελεσµατική διαχείριση των αποβλήτων. Σε ότι αφορά τις παρεµβάσεις που
αφορούν την διαχείριση στερεών αποβλήτων αυτές θα υλοποιηθούν από το
παρόν ΕΠ και θα καλύψουν και τις ανάγκες εναλλακτικής διαχείρισης µε βάση
το στόχο που έχει τεθεί για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον ΠΕΣ∆ΣΑ. Οι ανάγκες σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & διάθεσης λυµάτων σε οικισµούς Γ’
Προτεραιότητας (Οδηγία 91/271 για αστικά λύµατα) της Περιφέρειας θα καλυφθούν στο σύνολό τους από το τοµεακό ΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», συµπεριλαµβανοµένων και των έργων – γέφυρα της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου σε ότι αφορά τους οικισµούς Γ’ Προτεραιότητας.
Προστασία και αειφορική διαχείριση υδάτινων πόρων
Προστασία και αειφορική διαχείριση φυσικών οικοσυστηµάτων και προστατευόµενων περιοχών
Πρόληψη κινδύνων
∆ιαχείριση πολιτιστικών πόρων και υποδοµών και η δικτύωσή τους
Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Στη Στρατηγική συµπεραίνεται ότι, η προστασία και ανάδειξη του θεσσαλικού φυσικού
και δοµηµένου περιβάλλοντος, η προστασία των φυσικών πόρων, καθώς και η ανάδειξη
της Θεσσαλίας σε «περιβαλλοντική θερµοκοιτίδα» συνθέτουν βασικές συνιστώσες της
βιώσιµης ανάπτυξης της Περιφέρειας για τη νέα περίοδο. Πέραν τούτου, οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη σχετική Κοινοτική νοµοθεσία προσδιορίζουν καθοριστικά τις
κατευθύνσεις και τις δράσεις της περιφερειακής περιβαλλοντικής πολιτικής.
Επίσης, η Στρατηγική θέτει ως ειδική προτεραιότητα τη βιώσιµη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη και τη σύνδεση µεταξύ αυτών καθώς και την ενεργοποίηση ιδιωτικών φορέων. Η προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας, η βιώσιµη
οικονοµική αξιοποίηση αυτής, η δικτύωση στο πλαίσιο ενός Περιφερειακού Πολιτιστικού
∆ικτύου (Πόλου) και ειδικών διαδροµών και θεµατικών δικτύων κ.α. αναγορεύονται σε
επί µέρους βασικές επιδιώξεις. Η ένταξη του πολιτισµού στο τουριστικό κύκλωµα είναι
βέβαιο ότι θα ενισχύσει την τουριστική προσφορά και ζήτηση και από την άλλη θα διασφαλίσει τη βιωσιµότητα της προστασίας και διάδοσης του πολιτιστικού αποθέµατος της
Θεσσαλίας.
Η αειφόρος ανάπτυξη και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής εµπεριέχουν µεταξύ άλλων
τις ακόλουθες τρεις συνιστώσες: Την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την
παροχή υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών. Έτσι, σύµφωνα µε τη Στρατηγική
βασική προτεραιότητα είναι η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο µια ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας. Η ανάπτυξη ανθρώπινων
πόρων και η οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας θα πρέπει να επιδιώκονται ταυτόχρονα στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής, δεδοµένου ότι πρόκειται για δυο µεγέθη
απολύτως αλληλεξαρτώµενα και αλληλοεπηρεαζόµενα. Επίσης, ο ειδικός στόχος της
Στρατηγικής για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής προστασίας
συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων παρεµβάσεις για συνεχή αναβάθµιση των υφιστάµενων
υποδοµών και την αύξηση αυτών εκεί όπου υπάρχουν κενά.
Με βάση τα παραπάνω ο 4ος άξονας προτεραιότητας στοχεύει:
1. Στην προστασία, βελτίωση και βιώσιµη αξιοποίηση του φυσικού και δοµηµένου αστικού περιβάλλοντος και στην βιώσιµη αξιοποίηση των φυσικών πόρων
2. Στη βιώσιµη ανάπτυξη του πολιτισµού και στη σύνδεσή του µε τις τουριστικές διαδροµές και την οικονοµία
3. Στην ανάπτυξη των κοινωνικών υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών
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4. Στην βελτίωση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και στη βελτίωση της απασχόλησης
Ειδικότερα, φιλοδοξεί να συµβάλει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, της αποτελεσµατικής διαχείρισης των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων, της αειφόρου αξιοποίησης των φυσικών πόρων, της προστασίας και
ήπιας αξιοποίησης των προστατευόµενων περιοχών κ.α. και, συνεπώς, να προωθήσει
την υλοποίηση των δεσµεύσεων που απορρέουν από τη σχετική Κοινοτική νοµοθεσία.
Μέσω παρεµβάσεων στο χώρο του πολιτισµού επιδιώκει να ενισχύσει τις βασικές πολιτιστικές υποδοµές, να προστατέψει και να αναδείξει την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά
της Θεσσαλίας, µεταξύ των άλλων µέσω της δικτύωσης και ενοποίησης των πολιτιστικών χώρων.
Επιπλέον, µέσω της δηµιουργίας ή/και αναβάθµισης των υποδοµών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας αλλά και της ενίσχυσης για τη δηµιουργία και βελτίωση
ειδικών µονάδων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας καθώς και υποδοµών και υπηρεσιών στους τοµείς της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης του παιδιού, της φροντίδας ή κοινωνικής επανένταξης ειδικών οµάδων επιδιώκει να δηµιουργήσει ένα ισχυρό
πλέγµα κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών µε γνώµονα την κοινωνική (έµµεσα και
την οικονοµική) ανάπτυξη του πληθυσµού.
Επίσης, επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση και διασφάλιση των συνθηκών προσβασιµότητας
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Τα άτοµα αυτά, τα οποία υφίστανται µια σειρά αποκλεισµούς και εµπόδια πρόσβασης, χρήζουν ενίσχυσης µέσω παρεµβάσεων που θα διευκολύνουν τη συµµετοχή τους στο κοινωνικό και εργασιακό γίγνεσθαι αλλά και µέσω της
δηµιουργίας κατάλληλων υποδοµών που θα δευκολύνουν τη φυσική προσβασιµότητά
τους.
Επίσης, προβλέπονται στοχευµένες παρεµβάσεις µε στόχο την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των κρατουµένων σε σωφρονιστικά καταστήµατα της Περιφέρειας (πχ εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού των παραγωγικών εργαστηρίων τους), σε
συνέργεια µε σχετικές δράσεις των τοµεακών ΕΠ µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ.
Παράλληλα, υπάρχουν ορισµένες ειδικές περιοχές όπως είναι οι ορεινές, µειονεκτικές και οι νησιώτικες, προβληµατικές περιοχές εντός των αστικών κέντρων καθώς και άλλες περιοχές όπως οι παράκτιες και οι τουριστικές οι οποίες εµφανίζουν σύνθετα προβλήµατα (π.χ. προσπελασιµότητας, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά) ή εµφανίζουν ειδικές δυνατότητες ανάπτυξης και για το λόγο αυτό χρήζουν
συχνά ειδικών ή/και ολοκληρωµένων παρεµβάσεων, δηλαδή παρεµβάσεων πολυτοµεακών, οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριµένη εδαφική ενότητα και είναι συνεκτικές µεταξύ τους ως προς το στόχο της πολυεπίπεδης ανάπτυξης. Οι διαπιστωθείσες χωρικές
ανισότητες αφορούν σε ανισότητες τόσο ως προς την οικονοµική ανάπτυξη, όσο και ως
προς την κοινωνική.
Ειδικότερα, τα προβλήµατα και οι αδυναµίες οι οποίες θα πρέπει να αντιµετωπιστούν
από τα ΠΕΠ κατά την επόµενη περίοδο έχουν ως εξής:
•
•
•
•

Σηµαντικές ενδο-περιφερειακές αναπτυξιακές ανισότητες (π.χ. µεταξύ ορεινών
και πεδινών περιοχών, αστικών και αγροτικών, ανεπτυγµένων – δυναµικών περιοχών και υποβαθµισµένων περιοχών)
Μη οργανωµένη αξιοποίηση της δηµιουργίας διπόλων
Προβλήµατα αστικού διαχωρισµού
Προβλήµατα από την έλλειψη σχεδιασµού του αστικού χώρου (έλλειψη χώρων
στάθµευσης, πρασίνου, ελεύθερων δηµόσιων χώρων κ.λπ.)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επιβάρυνση παράκτιων ζωνών µε άναρχη, διάσπαρτη δόµηση και ορισµένων
περιαστικών ζωνών µε εκτός σχεδίου δόµηση / άναρχη αστική διάχυση
Καταστροφή σηµαντικού ποσοστού του κτιριακού αποθέµατος παραδοσιακού
χαρακτήρα και αυτού που δεν αντιστοιχεί στο µοντέλο της µεταπολεµικής πολυκατοικίας
Ύπαρξη εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών κελυφών σε αστικά κέντρα
Μεγάλος αριθµός µικρών οικισµών
Περιορισµός των αστικών αναπλάσεων στο φυσικό σχεδιασµό
Έλλειψη εξειδίκευσης του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού σε νοµαρχιακό επίπεδο και σε επίπεδο ΟΤΑ
Έλλειψη σχεδίων χρήσεων γης στο εξω-οικιστικό (εκτός σχεδίου) χώρο
Έλλειψη ρυθµιστικού σχεδιασµού σε επίπεδο ΠΣ Βόλου και Λάρισας (ή σε επίπεδο δίπολου Βόλου – Λάρισας, ή και Τρίκαλα - Καρδίτσα)
Έλλειψη συστηµάτων µητροπολιτικής διακυβέρνησης στα µεγάλα πολεοδοµικά
συγκροτήµατα καθώς και µεθόδων σύγχρονης τοπικής διακυβέρνησης
Ύπαρξη πολύ µεγάλου αριθµού οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
βαθµού µε αρνητικές συνέπειες στο σχεδιασµό έργων και στη στελέχωση µε
υπηρεσίες

Σύµφωνα µε την Αναπτυξιακή Στρατηγική, ένας εκ των βασικών της στόχων είναι η ενίσχυση της χωρικής, οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
Κατά συνέπεια, ο 4ος άξονας προτεραιότητας στοχεύει επίσης:
1. στη βελτίωση της χωρικής συνοχής και της ισόρροπης ανάπτυξης της περιφέρειας
µέσω της ενίσχυσης της ποιότητας ζωής ειδικών µειονεκτικών περιοχών
2. στη βιώσιµη αστική ανάπτυξη και στη βιώσιµη ανάπτυξη ειδικών περιοχών (αγροτικών, ορεινών, νησιώτικων - παράκτιων και τουριστικών περιοχών)
Ειδικότερα, η ενίσχυση της χωρικής συνοχής και της ισόρροπης ανάπτυξης απαιτεί το
σχεδιασµό και την εφαρµογή εξειδικευµένων και διακριτών δράσεων, οι οποίες θα είναι
προσαρµοσµένες στις ειδικές ανάγκες κάθε επί µέρους εδαφικής ενότητας. Η αναγκαιότητα της εξειδικευµένης χωρικής παρέµβασης απορρέει από τη διαπίστωση, ότι εντός
της περιφερειακής οντότητας υπάρχουν εσωτερικές τάσεις αναπτυξιακής απόκλισης, οι
οποίες συχνά δεν δύνανται να αντιµετωπιστούν µέσω των οριζόντιων περιφερειακών
πολιτικών και δράσεων ή/και της λειτουργίας των δυναµικών της αγοράς. Επίσης, η χωρική διαφοροποίηση της δράσης στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της
παρέµβασης, δεδοµένου ότι κάθε εδαφική ενότητα εµφανίζει τα δικά της, διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά και προβλήµατα.
Συνεπώς, ειδικές δέσµες δράσεων, µεµονωµένες ή ενδεχοµένως και µε χαρακτήρα ολοκληρωµένης παρέµβασης κυρίως µέσω επιχειρησιακών σχεδίων, σε πεδία όπως είναι οι
υποδοµές προσπελασιµότητας, η τοπική οικονοµία και απασχόληση, η ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, η προστασία και ανάδειξη σε οικονοµικό πόρο του περιβάλλοντος, η
καινοτοµία, ο τουρισµός, ο πολιτισµός, η συµµετοχή σε υπερτοπικά δίκτυα κ.α., θεωρούνται ικανές να προωθήσουν τους στόχους της βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης και της
ενδοπεριφερειακής κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής.
Έτσι, οι επί µέρους εδαφικές ενότητες, στις οποίες ενδείκνυται η εφαρµογή ειδικών και
διακριτών δέσµεων δράσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξή τους είναι:
• Οι αστικές περιοχές της Περιφέρειας και ειδικότερα τα µεγάλα και µεσαία αστικά κέντρα.
• Οι ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.
• Οι νησιώτικες, παράκτιες, παραλίµνιες και παραποτάµιες περιοχές.
• Οι πεδινές αγροτικές περιοχές, οι οποίες δοκιµάζονται από το κόστος της προσαρµογής στα νέα δεδοµένα της αγροτικής πολιτικής και των αγορών.
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Για την µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα των ως άνω δράσεων αλλά και για την επίτευξη της χωρικής συνοχής και της βιώσιµης ανάπτυξης των ειδικών εδαφικών ενοτήτων
κρίνεται απολύτως αναγκαία η συνέργεια, συµπληρωµατικότητα και υποστήριξή τους και
µε άλλες δράσεις του ιδίου ή άλλων αξόνων καθώς και µε τις δράσεις των Τοµεακά
Προγραµµάτων.
Τέλος, στον άξονα αυτό εντάσσεται επίσης και ο σχεδιασµός και η εφαρµογή πρότυπων
καινοτόµων σχεδίων ανάπτυξης περιοχών µέσω συνολικών επιχορηγήσεων.
Στην ουσία πρόκειται για νέου τύπου ολοκληρωµένες συνεργατικές παρεµβάσεις για την
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής σε ειδικές χωροεδαφικές ή
και θεµατικές ενότητες. Και εδώ η στόχευση είναι η εφαρµογή ενισχύσεων και κινήτρων
και η πολύ-θεµατική πολύ-λειτουργική παρέµβαση. Ενδεικτικά τέτοιες οµοειδείς χωροεδαφικές ενότητες θα µπορούσαν να είναι η ορεινή περίµετρος της Περιφέρειας, ο παράκτιος και νησιωτικός χώρος, οι πεδινές περιοχές µε µονοκαλλιέργειες, δίκτυα αστικών
κέντρων, δίπολα (Βόλος – Λάρισα, Τρίκαλα – Καρδίτσα). Στις θεµατικές ενότητες θα
µπορούσαν να συµπεριληφθούν θέµατα πολιτισµού, τουρισµού, περιβάλλοντος, µεταποίησης, έρευνας και καινοτοµίας, κατάρτισης κ.α. Μέσω και αυτών των καινοτόµων
σχεδίων επιδιώκεται η υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής, όπως και στην περίπτωση των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων. Οι ειδικές δράσεις αυτού του άξονα αναφέρονται στην επόµενη υποενότητα.
Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής
του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του
παρόντος Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη
χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα", "ΚΗΦΗ",
οι οποίες εµπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το
στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν
λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της
ρήτρας ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα
εκπονηθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα
διασφαλίζει την εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν λόγω χρηµατοδότηση θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010, η οποία θα επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και εφαρµογή ενός βιώσιµου
συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
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Πίνακας 46:Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Σ
4.1 Περιβάλλον

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Περιφερειακό παρατηρητήριο
περιβάλλοντος – Κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης

Η καταγραφή και ανάλυση της κατάστασης του περιβάλλοντος, η
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, οι έλεγχοι και πιστοποιήσεις, η
σύνδεση του περιβάλλοντος µε την τοπική οικονοµία, η παρακολούθηση και δηµοσιοποίηση δεικτών βιωσιµότητας, η αξιοποίηση
εθνικών και κοινοτικών πόρων κ.α. θα ήταν πιο αποτελεσµατική εάν
γινόταν µε ένα συστηµατικό τρόπο στο πλαίσιο ενός Περιφερειακού
Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος. Επίσης, στις θεσµοθετηµένες
περιοχές NATURA µπορούν να δηµιουργηθούν κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης
Η δράση στοχεύει στην ολοκλήρωση της εφαρµογής του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Θεσσαλία. Προτείνεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων έργων υποδοµής
για την ορθή διάθεση,ανάκτηση και αξιοποίηση των αστικών και
λοιπών αποβλήτων όπως προώθηση της µείωσης των παραγόµενων αποβλήτων µέσω της ανακύκλωσης και της βιοαποδόµησης ,
η δηµιουργία και ενίσχυση περιφερειακού φορέα διαχείρισης, καθώς
και δράσεις ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης του κοινού. Επίσης, η
δράση αυτή αναφέρεται στην ολοκλήρωση της αποκατάσταση των
ανενεργών Χ.Α.∆.Α. της Περιφέρειας, καθώς και την δηµιουργία
νέων ΧΥΤΑ σύµφωνα µε τον περιφερειακό σχεδιασµό για τα στερεά
απόβλητα αλλά και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της Εθνικής και
Κοινοτικής Νοµοθεσίας. Ακόµη, προβλέπεται η ενίσχυση δράσεων
για την διαχείριση των αποβλήτων σε παράκτιους, παραλίµνιους και
παραποτάµιους οικισµούς καθώς οι πιέσεις που υφίστανται στο
φυσικό περιβάλλον είναι σηµαντικές.
Η δράση στοχεύει κατά πρώτο λόγο στην αποτελεσµατική προστασία και ανάδειξη των προστατευόµενων περιοχών της Περιφέρειας
Θεσσαλίας (NATURA 2000 ή εθνικώς προστατευόµενες περιοχές)
οι οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από φορέα διαχείρισης ή
περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν εντάσσονται στις προηγούµενες κατηγορίες προστασίας, αλλά εµπίπτουν
στην περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κατά δεύτερο λόγο η δράση αυτή στοχεύει κατά δεύτερο λόγο στην οικοτουριστική και ευρύτερα στην ήπια οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών
αυτών. Οι προαναφερόµενοι στόχοι θα επιτευχθούν µέσω: έργων
προστασίας, διατήρησης της βιοποικιλότητας και ειδικά του προστατευτέου αντικειµένου των περιοχών, καθώς και αναβάθµισης και
ανάδειξης των οικοσυστηµάτων, έργα διαχείρισης υδάτων, διασφάλιση ποιότητας νερού, δράσεις ενίσχυσης των τοπικών οικονοµικών
δραστηριοτήτων που είναι φιλικές µε το περιβάλλον, δράσεις πληροφόρησης και προβολής των προστατευόµενων περιοχών, έργα
ενηµέρωσης – ευαισθητοιποίησης σε τοπικό επίπεδο καθώς και
δράσεις ενίσχυσης της επισκεψιµότητας και ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνείδησης, δράσεις ανάπτυξης ενδοπεριφερειακών
και διαπεριφερειακών συνεργασιών, δράσεις που αφορούν ήπιες
παρεµβάσεις τουριστικής ανάπτυξης, όπως χαρτογράφηση σήµανση βελτίωση διάνοιξη µονοπατιών – οδών πρόσβασης κ.α. Τέλος η
δράση στοχεύει στην προώθηση κοινών σχεδίων για τις προστατευόµενες περιοχές που είναι αρµοδιότητα της Περιφέρειας, συµπληρωµατικά µε τις δράσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΥΑΑΤ για τις
περιοχές NATURA εκτός Κάρλας, που ανοίκουν στην Περιφέρεια.
Για την υλοποίηση των παρεµβάσεων αυτών θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση και να ληφθεί η σύµφωνη γνώµης της αρµόδιας
Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε
Η δράση αφορά στην αποκατάσταση προβληµατικών περιοχών
π.χ. εγκαταλειµµένα λατοµεία µε στόχο την αισθητική αναβάθµιση
του τοπίου, τη δηµιουργία χώρων πρασίνου, νέων λειτουργικών
χώρων (π.χ. αναψυχής), καθώς και παρεµβάσεις σε υποβαθµισµένες περιοχές, βελτίωση περιοχών σε σχέση µε ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού (τσιγγάνοι, µετανάστες κλπ)

∆ιαχείριση αποβλήτων – αποκαταστάσεις ΧΑ∆Α

Προστασία, διαχείριση και
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

Προστασία και αποκατάσταση
τοπίων και βελτίωση υποβαθµισµένων περιοχών
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Πρόληψη κινδύνων, αντιπληµµυρική προστασία αστικών
κέντρων και οικισµών

Προστασία – ∆ιατήρηση –
Αναβάθµιση Ποιότητας Πόσιµου Νερού

∆ράσεις Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων

4.2 Πολιτισµός
– Βιώσιµος
Τουρισµός

Προστασία, αναβάθµιση, διαχείριση, προβολή και δικτύωση
πολιτιστικών πόρων

Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς και χώρων µε ιδιαίτερο
τουριστικό ενδιαφέρον

Η πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών βρίσκεται στο
επίκεντρο αυτής της δράσης. Έτσι, αφενός στοχεύει στην κατασκευή έργων πρόληψης των πληµµυρών σε πόλεις, οικισµούς αλλά
και σε αγροτικές περιοχές. Συνιστά δε µια ιδιαίτερα σηµαντική δράση για την πρόληψη καταστροφών και την ενίσχυση της ασφάλειας
των πολιτών, την προστασία των περιουσιών τους, την προστασία
της αγροτικής παραγωγής, την καταπολέµηση της διάβρωσης των
εδαφών κ.α. Αφετέρου, η δράση συµπεριλαµβάνει έργα προστασίας
από πυρκαγιές και κατολισθήσεις, έρευνες για την πρόληψη βιοµηχανικών κινδύνων, κ.α.
Η ποιότητα του πόσιµου νερού είναι καθοριστικής σηµασίας για την
υγεία των ανθρώπων (αλλά και των ζώων). Η ποιότητα αυτή συχνά
υποβαθµίζεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες καθώς και από
φυσικά αίτια. Το πρόβληµα εντείνεται σε περιοχές που υδροδοτούνται από γεωτρήσεις αλλά και επιφανειακά νερά όπως είναι τα αστικά κέντρα αλλά και άλλοι οικισµοί. Στόχος της δράσης είναι η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου νερού µέσω δράσεων προστασίας, διατήρησης και αναβάθµισής του και ειδικότερα µέσω της
καλύτερης καταγραφής και ελέγχου αυτού, έγκαιρης προειδοποίησης, έργων εξοικονόµησης και ανάκτησης νέων πηγών τροφοδοσίας, εγκαταστάσεων-εξοπλισµών καθαρισµού κ.α.
Ως επί το πλείστον οι ορεινές περιοχές καθώς και άλλα υδατικά
διαµερίσµατα διαθέτουν σηµαντικές ποσότητες υδάτινων πόρων.
Συχνά όµως αντιµετωπίζουν προβλήµατα συγκράτησης και αξιοποίησης αυτών των πόρων λόγω γεωµορφολογικών και άλλων
αιτιών. Συνεπώς, απαιτούνται δράσεις ορθολογικής αξιοποίησης
αυτών των υδάτων π.χ. µέσω φραγµάτων και λιµνοδεξαµενών,
αγωγών κλπ., για µια σειρά από σκοπούς όπως ύδρευση, κτηνοτροφία, αλλά και για την ενίσχυση της προσφοράς σε πεδινές και
αστικές περιοχές.
Η δράση αναφέρεται σε ειδικές παρεµβάσεις όπως στην υλοποίηση
δράσεων που απορρέουν από Επιχειρησιακά σχεδία υποδοµών
πολιτισµού και marketing plans φορέων διαχείρισης πολιτισµού και
τουρισµού, τη θεµατική και χωρική δικτύωση πολιτιστικών πόρων,
την ίδρυση Περιφερειακού Φορέα Πολιτισµού, τη διαµόρφωση και
τον εξοπλισµό πολιτιστικών χώρων, χώροι ανάδειξης σύγχρονου
πολιτισµού, τη δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης και βιβλιοθηκών, τη διασφάλιση της προσβασιµότητας στους χώρους πολιτισµού από Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες, (π.χ. δηµιουργία τµήµατος
αφής σε Μουσεία κ.α), ενοποίηση των πολιτιστικών χώρων κ.α.
Βασικός στόχος της δράσης αυτής είναι η ενίσχυση νέων επενδύσεων στον τοµέα του πολιτισµού όπως είναι µουσεία και εκθετήρια,
πολιτιστικές αίθουσες, αναπλάσεις και αναστηλώσεις παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων και κέντρων, καθώς και άλλων κτιρίων
συµπεριλαµβανοµένης της αποκατάστασης των όψεων των κτιρίων,
έργα πρόσβασης και υποδοµών επίσκεψης αρχαιολογικών χώρων
και µοναστηριών, ενοποίηση πολιτιστικών χώρων κ.α. Επίσης, η
δράση στοχεύει στην ενίσχυση ειδικών έργων για την ανάδειξη
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς που αποτελούν συγχρόνως
σηµαντικούς τουριστικούς πόρους. Για παράδειγµα τέτοια στοιχεία
της πολιτιστικής κληρονοµιάς δύνανται να είναι παραδοσιακοί οικισµοί, αρχιτεκτονικά µνηµεία, βυζαντινές ή µεταβυζαντινές µονές και
εκκλησίες, αρχαιολογικοί χώροι, κτίρια της βιοµηχανικής κληρονοµιάς, παραδοσιακός τρόπος ζωής, θεµατικά πάρκα, κ.α. Τέλος, η
δράση στοχεύει και στην ανάδειξη φυσικών µνηµείων της περιοχής
όπως είναι τα αισθητικά δάση και τα σπήλαια κ.α. Ιδιαίτερα τα σπήλαια παρουσιάζουν επιστηµονικό και τουριστικό ενδιαφέρον, εφόσον όµως αξιοποιηθούν µέσω έργων όπως πρόσβασης, ανάδειξης,
διαχείρισης, προβολής κ.α. Αναµένονται ανάδειξη και αξιοποίηση
πολιτιστικών πόρων, αύξηση τουρισµού, αύξηση απασχόλησης,
βελτίωση εικόνας και ταυτότητας της περιοχής, προστασία αρχιτεκτονικής τυπολογίας περιοχών κ.α.
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4.3 Υγεία και
κοινωνική
αλληλεγγύη

Υποδοµές και εξοπλισµοί υγείας, κοινωνικής φροντίδας και
πρόνοιας

Προσβάσεις που άρουν τον
κοινωνικό αποκλεισµό (ΑΜΕΑ,
ηλικιωµένα άτοµα)

4.4 Κοινωνικές υποδοµές
και υπηρεσίες
προς τους
πολίτες

Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
Υποδοµές και εξοπλισµοί εκπαίδευσης και έρευνας

Κέντρα εκπαίδευσης οδηγών

Η δράση αναφέρεται σε παρεµβάσεις που αφορούν την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, τις Β’θµιες και Γ’θµιες µονάδες περίθαλψης,την Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας,καθώς και τις κοινωνικές
υποδοµές. Οι παρεµβάσεις για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας
θα εστιασθούν τόσο στην δηµιουργία νέων υποδοµών όσο και στον
εκσυγχρονισµό και την λειτουργική αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής των µονάδων παροχής Α’ θµιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον
θα καλυφθούν αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές µε κινητές
µονάδες ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη δοµών ψυχικής υγείας σε
πρωτοβάθµιο επίπεδο. Οι παρεµβάσεις σε Β’θµιες και Γ’θµιες µονάδες περίθαλψης αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών που έχουν απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, ∆ιασφάλιση
Ποιότητας, Εσωτερικό Έλεγχο κ.ά). Θα επιδιωχθεί µέσω της ενίσχυσης των νοσοκοµειακών υποδοµών η άρση των περιφερειακών
ανισοτήτων και η ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών. Επιπλέον
θα συνεχιστεί η αναγκαία δηµιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών τµηµάτων σε νοσηλευτικές µονάδες. Όσον αφορά στην Προστασία της
∆ηµόσιας Υγείας θα επιδιωχθεί η δικτύωση των υφιστάµενων υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης και αναβάθµισης των υποδοµών τους,
της ανάπτυξης συστήµατος παρακολούθησης προσδιοριστικών
παραγόντων της υγείας, της ανάπτυξης υπηρεσιών για τον έλεγχο
των πυλών εισόδου της χώρας και της προώθηση προγραµµάτων
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Επίσης θα προωθηθούν
συντονισµένες δράσεις προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής
της δηµόσιας υγείας τόσο στον γενικό πληθυσµό όσο και σε ειδικές
κατηγορίες πληθυσµού. Οι παρεµβάσεις στις κοινωνικές υποδοµές
αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών για
δοµές ανοικτής φροντίδας, αυτόνοµης και ηµιαυτόνοµης διαβίωσης,
κοινοτικών ή διαδηµοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και
δηµιουργία δοµών βραχείας νοσηλείας, µονάδες κοινωνικής αποκατάστασης και διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρµογή καινοτόµων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Οι πόλεις και οι οικισµοί της Θεσσαλίας καθώς και πολλά δηµόσια
και ιδιωτικά κτίρια και χώροι πολιτισµού χαρακτηρίζονται από έλλειψη υποδοµών για την κίνηση και πρόσβαση των ΑΜΕΑ και άλλων ατόµων µε κινητικά προβλήµατα (π.χ. ηλικιωµένων). Στόχος
της δράσης είναι η ενίσχυση των παρεµβάσεων για δηµιουργία
υποδοµών πρόσβασης και κίνησης στο οικιστικό περιβάλλον.
Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε στόχο
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας.
Στόχος της δράσης είναι η δηµιουργία και ο εκσυγχρονισµός των
εκπαιδευτικών υποδοµών και εξοπλισµών όλων των βαθµίδων της
εκπαίδευσης καθώς και ερευνητικών υποδοµών.
Σχετικά µε τις υποδοµές εκπαίδευσης, έµφαση θα δοθεί σε Κτιριακές υποδοµές για την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής αγωγής, της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε προτεραιότητα κάλυψης των περιπτώσεων όπου λειτουργούν µονάδες
µε διπλοβάρδια, της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και κτιριακές
παρεµβάσεις αναβάθµισης χώρων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα στους τοµείς των θετικών και τεχνολογικών επιστηµών, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και στην
δια βίου εκπαίδευση προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες
λειτουργίας εργαστηρίων, δοµών έρευνας και καινοτοµίας καθώς
και συστηµάτων δικτύωσης και επικοινωνίας. Σχετικά µε τις υποδοµές σε εξοπλισµό έµφαση θα δοθεί στην προµήθεια νέου τύπου ή
αναβάθµιση υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισµού, ιδίως ΤΠΕ, σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στην αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια βίου µάθηση, µε προτεραιότητα κάλυψης στο σύνολο της λειτουργίας α) των ολοήµερων σχολείων, β) των επαγγελµατικών λυκείων και επαγγγελµατικών σχολών
και γ) της έρευνας και της καινοτοµίας.
Στην περιφέρεια κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία κέντρων εκπαίδευσης και εξέτασης οδηγών επιβατικών και εµπορικών οχηµάτων.
Στους χώρους αυτούς θα προγµατοποιούνται οι εξετάσεις της οδηγητικής ικανότητας των υποψηφίων οδηγών µε σκοπό την διαφάνεια, αξιοπιστία και αντικειµενικότητα τους.
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4.5 Χωρική
συνοχή –
σχέδια ανάπτυξης ειδικών περιοχών

Συµπληρωµατικές δράσεις
ανάπτυξης της υπαίθρου βάση
σχεδίου δράσεων για ένταξη
στο ΕΓΤΑΑ
∆ράσεις ανάπτυξης ορεινού
όγκου Θεσσαλίας

∆ράσεις ανάπτυξης νησιωτικών, παράκτιων, παραλίµνιων
και παραποτάµιων περιοχών

Θεµατικά σχέδια

∆ράσεις ενίσχυσης µειονεκτικών αγροτικών περιοχών

4.6 Βελτίωση
της ποιότητας
ζωής και αύξηση της ελκυστικότητας
των αστικών
κέντρων

∆ράσεις χωροταξίαςπολεοδοµίας

Προστασία και αναβάθµιση του
αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος

4.7 ∆ιαπεριφερειακές και
ενδοπεριφερειακές δράσεις στον
τοµέα της
αειφόρου
ανάπτυξης και
ποιότητας
ζωής

∆ιαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές δράσεις στον τοµέα της αειφόρου ανάπτυξης
και ποιότητας ζωής

Το Περιφερειακό Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη της Θεσσαλίας
περιλαµβάνει ένα σύνολο δράσεων για χρηµατοδότηση από το
ΕΓΤΑΑ. Παρόλα αυτά ορισµένες δράσεις (π.χ. προσπελασιµότητα,
περιβάλλον, ποιότητα ζωής, επιχειρηµατικότητα, πολιτισµός, τουρισµός) δύνανται ως συµπληρωµατικές να ενταχθούν στο ΠΕΠ.
Στόχος της δράσης είναι η εφαρµογή σχεδίου για την πολυεπίπεδη
βιώσιµη ανάπτυξη του ορεινού τόξου της Θεσσαλίας. ∆εδοµένου ότι
ο ορεινός όγκος της Θεσσαλίας εµφανίζει διαπεριφερειακότητα, θα
εξετασθεί, επιπλέον, η δυνατότητα σχεδιασµού και εφαρµογής σχεδίων σε συνεργασία µε τις όµορες Περιφέρειες της Ηπείρου, της
Στερεάς Ελλάδας, της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Σκοπός της δράσης είναι καταρχάς η ενίσχυση της ανάπτυξης των
νησιώτικων, παράκτιων, παραλίµνιων και παραποτάµιων περιοχών
της Περιφέρειας µέσω βελτίωσης της προσπελασιµότητάς τους,
επέκτασης και αναβάθµισης των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών τους, του αειφορικού χωροταξικού σχεδιασµού, της ενίσχυσης
της παραδοσιακής οικονοµίας και του τουρισµού, της σύνδεσης της
τοπικής οικονοµίας µε το τουριστικό κύκλωµα, της προστασίας του
φυσικού, δοµηµένου, παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, της
βελτίωσης της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, τη βελτίωση των
υποδοµών αλιείας κ.α.
Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης
µέσω σχεδίων σε θεµατικό επίπεδο (π.χ. καταγραφή και αξιοποίηση
εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών κτιρίων σ’ ολόκληρη τη Θεσσαλία,
καταγραφή και αξιοποίηση κέντρων πολιτισµού, διεθνή µονοπάτια
Ο2, Ε4 κ.α.).
Πρόκειται για δράση στις περιοχές µονοκαλλιέργειας του πεδινού
χώρου οι οποίες αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της υπερεξειδίκευσης στην αγροτική παραγωγή και της τάσης υποβάθµισης της ποιότητας ζωής. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να τεθούν σε µια διαδικασία αναδιάρθρωσης. Εποµένως, µέσω της δράσης αυτής θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις συµπληρωµατικές µε αυτές των προγραµµάτων του Υπουργείου ΑΑΤ
Η δράση αυτή συνίσταται στην εκπόνηση νέων ή την αναθεώρηση
υφιστάµενων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, Πολεοδοµικών Μελετών, ΣΧΟΟΑΠ, Μελετών Εφαρµογής και Μελετών Ανάπλασης µε
βάση το Ν. 2508/97, ούτως ώστε να προωθηθεί η βιώσιµη οικιστική
ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις της δράσης συνίστανται στη βελτίωση των
πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στον οικιστικό, αλλά
και τον περιοικιστικό χώρο, και έµµεσα και στη στήριξη µιας νέου
τύπου οικονοµικής ανάπτυξης.
Στόχος της δράσης είναι να συµβάλει στην προστασία και αναβάθµιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος µέσω παρεµβάσεων για την ανάκτηση και αειφορική αξιοποίηση των δηµόσιων
ελεύθερων χώρων, του αστικού και περιαστικού πρασίνου, τις ειδικές αναπλάσεις, την προστασία του περιαστικού τοπίου, την οργάνωση και διαχείριση του αστικού και περιαστικού χώρου, αναπλάσεις όψεων κτιρίων κ.α.
Η διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία αποτελεί για µια σειρά από λόγους χρήσιµο εργαλείο για τη διάδοση καλών πρακτικών,
για δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγών, για τη δηµιουργία κοινών
υποδοµών ή δοµών κ.α. Στον τοµέα της αειφόρου ανάπτυξης και
ποιότητας ζωής θα προωθηθούν δράσεις και σχέδια για τη συνεργασία στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών ζητηµάτων (π.χ. διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων, καταπολέµηση ατµοσφαιρικής
ρύπανσης, διαχείριση και αξιοποίηση περιοχών προστασίας, θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, διαχείριση υδάτινων πόρων κ.α.).
Επίσης, ο τοµέας του πολιτισµού και του τουρισµού προσφέρεται
για διεθνή ή/ και διαπεριφερειακή συνεργασία όπως είναι η δηµιουργία ή συµµετοχή σε αστικά, περιφερειακά, πολιτιστικά και τουριστικά δίκτυα, οι κοινές εκδηλώσεις, οι ανταλλαγές, η κοινή παραγωγή πολιτιστικού ψηφιακού υλικού, η κοινή προβολή, η συνεργασία
στην ανάδειξη πολιτιστικών πόρων, οι πολιτιστικές διαδροµές, κ.α.
Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο προτεραιότητα δίδεται στη δηµιουργία θεσσαλικών πολιτιστικών και τουριστικών διαδροµών, αλλά και
στην ενίσχυση της σχέσης πόλης-υπαίθρου σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου.
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Ποσοτικοποίηση των στόχων
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΕΚΡΟΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Επιχειρησιακά σχέδια παρεµβάσεων Αριθµός
σε περιοχές NATURA 2000
Υποδοµές Μονάδων πρωτοβάθµιας Αριθµός
φροντίδας
Υποδοµές κοινωνικής φροντίδας
Αριθµός
Νοσοκοµειακές κλινες που δηµιουρ- Αριθµός
γούνται / αναβαθµίζονται
Μνηµεία / αρχαιολογικοί χώροι που Αριθµός
αναδεικνύονται
Αποκαταστάσεις ΧΑ∆Α
Αριθµός
Πρόληψη κινδύνων, αντιπληµµυρικά Αριθµός
κλπ

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ
ΥΠΕΧΩ∆Ε
Υπ. Υγείας
/2006
Υπ. Υγείας
/2006
Υπ. Υγείας /
2006
ΥΠΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ
2013
5
7
17

3

7

11

2926 κλίνες

200

11 δράσεις

33

ΠΕΠ 2000-2006 80
ΠΕΠ 2000-2006 6

60
10

∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ
2013
Αύξηση επισκεπτών µνηµείων
%
ΕΣΥΕ
34108 25
αρχαιολογικών χώρων και µουσεί2006
Εισητήρια
ων
Αναβάθµιση νοσοκοµειακών κλι%
Υπ Υγείας
2926 6,84
νών
κλίνες

Αναµενόµενα αποτελέσµατα
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του 4ου Άξονα Προτεραιότητας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αντιµετώπιση των καίριων περιβαλλοντικών ζητηµάτων του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
Αύξηση ελκυστικότητας της περιοχής
Βελτίωση των συνθηκών βιώσιµης ανάπτυξης
Πολλαπλασιαστικές εισοδηµατικές επιδράσεις
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
Αναζωογόνηση των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών
Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
Ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων και αύξηση της απασχολησιµότητας

Ωφελούµενοι - Θέµατα εφαρµογής
Η προσπάθεια του Άξονα Προτεραιότητας 4 επικεντρώνονται στη στήριξη των τοπικών
και περιφερειακών αρχών και οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και
την αναβάθµιση των κοινωνικών υπηρεσιών. Άµεσοι ωφελούµενοι των δράσεων είναι οι
εξής:

√

Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης

√

Τοπικές και περιφερειακές αρχές

√

Επιχειρήσεις

√

Φορείς διαχείρισης περιβάλλοντος

√

Μη κυβερνητικές – µη κερδοσκοπικές περιβαλλοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις
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√

Πάροχοι υπηρεσιών τέχνης και πολιτισµού

√

Υπηρεσίες Υγείας – Πρόνοιας

√

Εκπαιδευτικοί φορείς όλων των βαθµίδων

Έµµεσα ωφελούµενοι των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας είναι ο συνολικός
πληθυσµός της περιοχής ΧΕ. Έµµεσα ωφελούµενοι είναι ο συνολικός πληθυσµός της
περιοχής, µε αναλυτικότερη διάκριση των παρακάτω οµάδων στόχων:

√

Γυναικείος πληθυσµός και µονογονεϊκές οικογένειες

√

Μετανάστες και µειονότητες

√

ΑΜΕΑ και ηλικιωµένοι

√

Πληθυσµός σχολικής ηλικίας

√

Άνεργοι

Ως εναλλακτικές νοµικές µορφές για τις ενισχύσεις ορίζονται:
• σφαιρικές επιχορηγήσεις (global grants) µέσω περιφερειακών φορέων
• συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
• ανάθεση σε εξειδικευµένο ευρωπαϊκό µηχανισµό (JESSICA)
• ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης του Υπ. Ανάπτυξης και του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης
• Αναπτυξιακός Νόµος
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3.4.2 Άξονας 5: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας
Στρατηγική
Ο Άξονας επιδιώκει, σε στρατηγικό και εποµένως µακροπρόθεσµο ορίζοντα, τη διασφάλιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην Περιφέρεια και της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της σε όλες ει δυνατόν τις περιοχές της, προς όφελος της διατηρήσιµης ανάπτυξης (αειφορίας). Στο πλαίσιο αυτό, εξυπηρετεί και στόχους ενδογενούς
ανάπτυξης που δεν έχουν ακόµη επιτευχθεί και οι οποίοι απαιτούν ακόµη την υλοποίηση παρεµβάσεων και αµιγούς Στόχου "Σύγκλιση". Κατά τον ίδιο τρόπο, η βελτίωση της
ποιότητας ζωής θα επιτευχθεί µε την προώθηση δράσεων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ µε την ισότιµη συµµετοχή των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη.
Είναι ο Άξονας που συµβάλλει στην επίτευξη στόχων της Agenda της Λισσαβόνας αλλά
κυρίως της ειδικότερης Στρατηγικής του Γκέτεµποργκ. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη του
περιβαλλοντικού και κοινωνικού κεφαλαίου που θα εξασφαλίσουν τις συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης. Προκειµένου να απαντήσει στις αδυναµίες - απειλές και να εκµεταλλευτεί ευκαιρίες, η στρατηγική του στρέφεται προς τις εξής κατευθύνσεις:
√ Αντιµετώπιση των ανελαστικών υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα δηλαδή υποστήριξη δράσεων που θα καλύψουν κενά µη βιώσιµης περιβαλλοντική διαχείριση σε τοµείς όπου υπάρχουν ελλείµµατα, την διαχείριση υδάτων (σε συνεργασία µε ανάλογες παρεµβάσεις του ΕΓΤΑΑ που αφορούν τον
αγροτικό χώρο), την προστασία των οικολογικά ευαίσθητων και σηµαντικών περιοχών, την ρύθµιση των χρήσεων γης ιδιαίτερα στην «υπερφορτισµένη» παράκτια
ζώνη, σύµφωνα µε τις αρχές της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παράκτιων Περιοχών (ICM). Οι βασικές υποδοµές για την προστασία του περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ,
ΣΜΑ, ΕΕΛ) καθώς και ενέργειες αποκατάστασης χώρων διάθεσης απορριµµάτων
θα υλοποιηθούν µέσω πόρων του Ταµείου Συνοχής. Ο Άξονας θα δράσει συµπληρωµατικά για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται µε την εναλλακτική διαχείριση
απορριµµάτων όπως εργοστάσια µηχανικής διαλογής και Εργοστάσια Μηχανικής
Ανακύκλωσης Κοµποστοποίησης – ΕΜΑΚ, προκειµένου η περιφέρεια να επιτύχει
τους εθνικούς και περιφερειακούς στόχους ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης.
√ Επίσης, θα εφαρµοστεί το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την προστασία και τη διαχείριση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας 2007-2013, το οποίο περιγράφεται στο
ΕΠΠΕΡΑΑ σε ότι αφορά την περιοχή δικαιοδοσίας του ΠΕΠ καλύπτοντας τις απαιτούµενες παρεµβάσεις στις θεσµοθετηµένες και υπό θεσµοθέτηση προστατευόµενες περιοχές της Περιφέρειας
√ Ενίσχυσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις και την ύπαιθρο, µε όρους κοινωνικών
υποδοµών (υγείας – πρόνοιας), δράσεων εξορθολογισµού των χρήσεων γης και
αναπλάσεων στις αστικές περιοχές µε στόχο την βελτίωση τόσο των συνθηκών διαβίωσης, όσο και την αύξηση της λειτουργικότητας και ελκτικότητας των αστικών
περιοχών για τόπο διαµονής και ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας. Στο πλαίσιο αυτό
η στρατηγική περιλαµβάνει την εκµετάλλευση «νέων» χρηµατοδοτικών εργαλείων,
όπως της πρωτοβουλίας JESSICA για την προσέλκυση πρόσθετων – µη µορφής
επιχορήγησης - πόρων για την ανάπτυξη των αστικών περιοχών άνω των 15 000
κατοίκων της περιφέρειας και των πρωτευουσών των νοµών.
√ Σύνδεση του Άξονα µε το περιεχόµενο αξόνων για αύξηση του βαθµού συνέργιας
και συµπληρωµατικότητας (οι σχέσεις που προκύπτουν είναι προφανείς: π.χ. καλύτερο αστικό περιβάλλον => αύξηση της ελκτικότητας για κατοικία υψηλού ποιοτικά
ανθρώπινου δυναµικού => αύξηση ελκτικότητας για εγκατάσταση επιχειρήσεων µεγάλης επιχειρηµατικής προσδοκίας => αύξηση διαθέσιµων πόρων για καλύτερο
αστικό περιβάλλον).
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Στόχοι του Άξονα
Η στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιµότητα της ανάπτυξης
γενικώς εξασφαλίζεται µε τέσσερις συνιστώσες: ένταξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας σε όλες τις παρεµβάσεις, αναβάθµιση πόρων προς όφελος της τοπικής ευηµερίας και
της αειφόρου ανάπτυξης, προώθηση προστασίας περιβάλλοντος, ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδοµών.
Ο Άξονας κατά συνέπεια επιτυγχάνει τους στρατηγικούς του στόχους µέσω της ακόλουθης ειδικής στοχοθέτησης:
√ ένταξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και µείωση της εξαρτώµενης οικονοµικής
ανάπτυξης από καύσιµες πηγές ενέργειας
√ αναβάθµιση φυσικών και πολιτιστικών πόρων προς όφελος της τοπικής ευηµερίας
και της αειφόρου ανάπτυξης και αξιοποίηση «ευκαιριών» σε τοµείς όπως ο εναλλακτικός τουρισµός και ο πολιτισµός
√ Προστασία, παρακολούθηση της ποιότητας και ορθολογική διαχείριση της ποσότητας των εσωτερικών υδατικών πόρων
√ προώθηση συγκεκριµένων προγραµµάτων έργων προστασίας του περιβάλλοντος
κατά βασική κατηγορία προβληµάτων
√ βελτίωση της ποιότητας ζωής και αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων
√ συµπλήρωση - εκσυγχρονισµός των κοινωνικών υποδοµών ώστε να λειτουργεί
στην Περιφέρεια ένα πλήρες πλέγµα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών λαµβάνοντας
υπόψη την τάση για πληθυσµιακή γήρανση.
√ Επίσης, προβλέπονται στοχευµένες παρεµβάσεις µε στόχο την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των κρατουµένων σε σωφρονιστικά καταστήµατα
της Περιφέρειας (πχ εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού των παραγωγικών εργαστηρίων τους), σε συνέργεια µε σχετικές δράσεις των τοµεακών ΕΠ µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ.
√ Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ (π.χ. εφαρµογή ψηφιακών τεχνολογιών
στους τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υγείας, των συναλλαγών, της ενηµέρωσης και επικοινωνίας, της κυκλοφορίας, του πολιτισµού κ.α.) και Ανάπτυξη
ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη
Η επίτευξη των στόχων του Άξονα συνεπικουρείται από παρεµβάσεις του Άξονα 8 που
σχετίζονται µε την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενθάρρυνση της «πράσινης» επιχειρηµατικότητας. Σε επίπεδο αποτελεσµάτων στην περιφέρεια αναµένεται επίσης να συµβάλουν παρεµβάσεις που θα
αφορούν τον πρωτογενή τοµέα και θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.
Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής
του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του
παρόντος Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη
χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα", "ΚΗΦΗ",
οι οποίες εµπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το
στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν
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λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της
ρήτρας ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα
εκπονηθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα
διασφαλίζει την εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν λόγω χρηµατοδότηση θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010, η οποία θα επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και εφαρµογή ενός βιώσιµου
συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Πίνακας 47:Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
5.1. Ένταξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας σε όλες τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις και
µείωση της εξαρτώµενης
οικονοµικής ανάπτυξης
από καύσιµες πηγές
ενέργειας
5.2. Αναβάθµιση φυσικών και πολιτιστικών
πόρων και αξιοποίηση
«ευκαιριών»

5.3. Προγράµµατα έργων προστασίας του
περιβάλλοντος

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Επενδύσεις για αξιοποίηση και
ανάπτυξη ΑΠΕ, µέτρα διαχείρισης
της ενέργειας.
εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Οι δράσεις περιλαµβάνουν την ενίσχυση
επενδύσεων για αξιοποίηση και ανάπτυξη
ΑΠΕ, µέτρα διαχείρισης της ενέργειας, εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης από δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και ίδρυση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος.

ίδρυση και λειτουργία φορέων
διαχείρισης των περιοχών του
∆ικτύου «Φύση 2000», έρευνα και
έργα διαχείρισης, προστασίας,
αποκατάστασης και ανάδειξης.
προγραµµατισµός ορθολογικής
διαχείρισης υπόγειων υδάτων
τουριστικός χωροταξικός σχεδιασµός
προστασία και ανάδειξη δασών
και θεσµικά προστατευόµενων
περιοχών
ολοκλήρωση αναδασώσεων και
έργων καταπολέµισης των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών
ίδρυση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος.
συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του υπαίθρου χώρου
δηµιουργία θεµατικών πάρκων µε
καινοτόµο χαρακτήρα
διασύνδεση µουσείων της Περιφέρειας µε χρήση νέων τεχνολογιών
και πολυµέσων
επιχειρησιακά σχέδια υποδοµών
πολιτισµού και marketing plans
διαχείρισης πολιτισµού.
προστασία και διαχείριση υδάτων
– έργα εφαρµογής της Οδηγίας
60/2000/ΕΚ
Συµπληρωµατικά έργα εφαρµογής
ΠΕΣ∆Α – Ενίσχυση των υποδοµών εναλλακτικής διαχείρισης
(Εργοστάσια διαλογής, κοµποστοποίησης)
εφαρµογή µέτρων πρόληψης της

Σκοπός των δράσεων είναι η ίδρυση και
λειτουργία φορέων διαχείρισης των περιοχών του ∆ικτύου «Φύση 2000», έρευνα και
έργα διαχείρισης, προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, ο προγραµµατισµός
ορθολογικής διαχείρισης υπόγειων υδάτων,
η προστασία και ανάδειξη δασών και θεσµικά προστατευόµενων περιοχών, η ολοκλήρωση αναδασώσεων, η συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του υπαίθρου χώρου, ο τουριστικός χωροταξικός
σχεδιασµός, η δηµιουργία θεµατικών πάρκων µε καινοτόµο χαρακτήρα, η διασύνδεση
µουσείων της Περιφέρειας µε χρήση νέων
τεχνολογιών και πολυµέσων, επιχειρησιακά
σχέδια υποδοµών πολιτισµού και marketing
plans διαχείρισης πολιτισµού.

Οι δράσεις αναφέρονται στην στήριξη σχεδίων όπως προστασία και διαχείριση υδάτων – έργα εφαρµογής της Οδηγίας
60/2000/ΕΚ. Ειδικότερα στη Στερεά Ελλαδα
θα εφαρµοστεί το Masterplan για την Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 καλύπτοντας το
σύνολο των απαιτούµενων δράσεων (εκπόνηση των απαραίτητων µελετών σε τοπικό
επίπεδο, χρηµατοδότηση υποδοµής και
λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών υδά-

217

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Εγκαταστάσεις και δράσεις για την
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων
Τοπικά έργα αποχέτευσης και
ύδρευσης - ολοκλήρωση έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης Γ’ ΚΠΣ
Έργα πρόληψης και προστασίας
από φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές όπως έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών
και προετοιµασίας σχεδίων αντιµετώπισης
δράσεις αντιµετώπισης προβληµάτων ατµοσφαιρικής ρύπανσης
και θορύβου
εφαρµογή αειφόρου/ βιοκλιµατικού
κτιριακού σχεδιασµού.

5.4. βελτίωση της ποιότητας ζωής και αύξηση
της ελκυστικότητας των
αστικών κέντρων

5.5. Ολοκλήρωση πλέγµατος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

Έργα ανάπλασης – περιβαλλοντικής και οικιστικής ανάπλασης σε
υποβαθµισµένες ή παρακµάζουσες αστικές περιοχές
Έργα χωρικής και πολεοδοµικής
οργάνωσης,
Έργα διαµόρφωσης κεντρικών
περιοχών για την βελτιστοποίηση
της έλξης τους και την βελτίωση
της κινητικότητας.
Ανάπτυξη Υποδοµών στην Α’ θµια
Φροντίδα Υγείας
Ανάπτυξη και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας .
Ανάπτυξη Υποδοµών στην Β’θµια
και Γ’ θµια Περίθαλψη Αναβάθµιση και δηµιουργία νέων νοσοκοµιακών κλινών και υποδοµών δευτεροβάθµιας περίθαλψης
∆ηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών και υπηρεσιών
Κατασκευή εκσυγχρονισµός και
βελτίωση κτιριακών υποδοµών σε
όλες τις βαθµίδες της εκαπίδευσης
Υποδοµές σε εργαστήριακό και
τεχνολογικό εξοπλισµό έρευνας
και καινοτοµίας σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στην αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση καις στη
διαβίου µαθηση .
Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

των κλπ) µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας για τη διαχείριση των υδάτων εθνικής
αρχής (ΚΥΥ του ΥΠΕΧΩ∆Ε).
Συµπληρωµατικά έργα εφαρµογής ΠΕΣ∆Α –
Ενίσχυση των υποδοµών εναλλακτικής διαχείρισης (Εργοστάσια διαλογής, κοµποστοποίησης) εφαρµογή µέτρων πρόληψης της
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
Κέντρο ∆ιαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων και
έργα διαχείρισης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων, δράσεις αντιµετώπισης προβληµάτων
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου,
Τοπικά έργα αποχέτευσης και ύδρευσης ολοκλήρωση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης Γ’ ΚΠΣ συµπληρωµατικά έργα
ΠΕΣ∆Α – τοπικά έργα αποκατάστασης
ΧΑ∆Α έργα πρόληψης και προστασίας από
φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές όπως
έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών και προετοιµασίας σχεδίων αντιµετώπισης και εφαρµογή αειφόρου/ βιοκλιµατικού κτιριακού σχεδιασµού.
Μέσω των δράσεων θα προωθηθούν έργα
χωρικής και πολεοδοµικής οργάνωσης, έργα
ανάπλασης – περιβαλλοντικής και οικιστικής
ανάπλασης σε υποβαθµισµένες ή παρακµάζουσες αστικές περιοχές καθώς και έργα
διαµόρφωσης κεντρικών περιοχών για την
βελτιστοποίηση της έλξης τους και την βελτίωση της κινητικότητας.

Οι παρεµβάσεις για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται τόσο στην δηµιουργία νέων υποδοµών όσο και στον εκσυγχρονισµό και την λειτουργική αναβάθµιση
της κτιριακής υποδοµής των µονάδων παροχής Α’ θµιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον
θα καλυφθούν αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές µε κινητές µονάδες ενώ θα
συνεχιστεί η ανάπτυξη δοµών ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο. Στην Ανάπτυξη και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάµενων υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης και αναβάθµισης των υποδοµών τους, η ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη
υπηρεσιών για τον έλεγχο των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Επίσης θα προωθηθούν συντονισµένες δράσεις προγραµµάτων πρόληψης
και προαγωγής της δηµόσιας υγείας τόσο
στον γενικό πληθυσµό όσο και σε ειδικές
κατηγορίες πληθυσµού.
Οι παρεµβάσεις σε Β’θµιες και Γ’θµιες µονάδες περίθαλψης αφορούν σε δηµιουργία,
ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών που
έχουν απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, ∆ιασφάλιση Ποιότητας,
Εσωτερικό Έλεγχο κ.ά). Επιδιώκεται µέσω
της ενίσχυσης των νοσοκοµειακών υποδοµών η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων
και η ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών.
Επιπλέον θα συνεχιστεί η αναγκαία δηµιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών τµηµάτων
σε νοσηλευτικές µονάδες.
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Οι παρεµβάσεις στις κοινωνικές υποδοµές
αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών για δοµές ανοικτής
φροντίδας, αυτόνοµης και ηµιαυτόνοµης
διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδηµοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δηµιουργία δοµών βραχείας νοσηλείας, µονάδες
κοινωνικής αποκατάστασης και διαµόρφωση
των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρµογή καινοτόµων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Κατασκευή και βελτίωση κτιριακών υποδοµών στην προσχολική αγωγή στη πρωτοβαθµια δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση.κατά προτεραιότητα στους τοµείς
των θετικών και τεχνολογικών επιστηµών
στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και
στην δια βίου εκπαίδευση. Υποδοµές σε
εργαστήριακό και τεχνολογικό εξοπλισµό
έρευνας και καινοτοµίας σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση καις στη διαβίου µαθηση .

5.6. Ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και καταπολέµηση
του ψηφιακού χάσµατος

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών
στους τοµείς υγείας, εκπαίδευσης
και πολιτισµού

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδοµές
θα συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
της Λισσαβόνας µέσω της βελτίωσης των
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας
καθώς και µέσω της ερευνητικής συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων της περιοχής
και των ΑΕΙ/ΤΕΙ της περιοχής.
Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε στόχο την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας
Οι δράσεις περιλαµβάνουν την ανάπτυξη
εξειδικευµένων εφαρµογών που θα υποστηρίξουν την ενηµέρωση, θα ενισχύσουν την
κατάρτιση και ∆ια Βίου Μάθηση αλλά και θα
απλουστεύσουν τις συναλλαγές των πολιτών της Περιφέρειας αξιοποιώντας ευρυζωνικές υπηρεσίες σε νευραλγικούς τοµείς
όπως ενδεικτικά ο τουρισµός, οι µεταφορές,
η υγεία, η γεωργία κλπ
Παράλληλα, δράσεις για την ανάπτυξη στοχευµένου ψηφιακού εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχοµένου, καθώς και τεχνολογικών εφαρµογών προσέλκυσης των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισµό,
µέσω συνδυασµένων παρεµβάσεων παιδείας – πολιτισµού την ηλεκτρονική ενσωµάτωση µειονεκτικών περιοχών, ενίσχυση της
ενεργού συµµετοχής των πολιτών και των
Μ.Κ.Ο. και ενίσχυση των δηµοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο του Σχεδίου i2010.
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Ποσοτικοποίηση των στόχων
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ
ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ
Περιοχές NATURA 2000 µε
φορείς και σχέδια διαχείρισης
Συνολική εγκατεστηµένη
ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αριθµός

ΠΗΓΗ
/ΕΤΟΣ
ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 2013

0

2

MW

ΥΠΑΝ/
Tοµέας Ενέργειας
2007

701,63

79

15

5

2007

906

265

2007

8

10

Υποδοµές Μονάδων πρωτο- Αριθµός µοβάθµιας φροντίδας Υγείας
νάδων
(AKY, KY)
Νοσοκοµειακές κλίνες που
Αριθµός
δηµιουργούνται / αναβαθµίζονται
Υποδοµές Μονάδων ΚοινωΑριθµός
νικής φροντίδας
Σχέδια ολοκληρωµένης αστιΑριθµός
κής ανάπτυξης
Μνηµεία / αρχαιολογικοί
χώροι που αναδεικνύονται
Επωφελούµενοι πολίτες από
χρηµατοδοτούµενους εξοπλισµούς ΤΠΕ

∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Αριθµός

Αριθµός

ΠΕΠ 20002006

6 αστικά ολοκληρωµένα 29
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κλπ
ΠΕΠ 200022
2006

ΠΕΠ 20002006

∆ΕΙΚΤΗΣ
Νοσοκοµειακές κλίνες που αναβαθµίζονται / δηµιουργούνται
Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από
παρεµβάσεις ολοκληρωµένης
αστικής ανάπτυξης
Περιοχές NATURA 2000 µε φορείς
και σχέδια διαχείρισης
Ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

2 ολοκληρωµένα
40 µελέτες
ΣΧΟΟΑΠ κλπ
20

0

32.426

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
%

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

Αριθµός

ΠΕΠ 20002006

%

ΥΠΕΧΩ∆Ε

0

100

ΥΠΑΝ/ Tοµέας
Ενέργειας

0

40.591

KW

2007

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΒΑΣΗΣ
2013
906
29,25
κλίνες
23610
50000

Αναµενόµενα αποτελέσµατα
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του 5ου Άξονα Προτεραιότητας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
• Αντιµετώπιση των καίριων περιβαλλοντικών ζητηµάτων του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
• Αύξηση ελκυστικότητας της περιοχής
• Βελτίωση των συνθηκών βιώσιµης ανάπτυξης
• Πολλαπλασιαστικές εισοδηµατικές επιδράσεις
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
• Αναζωογόνηση των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών
• Αναζωογόνηση περιοχών εφαρµογής ολοκληρωµένων προγραµµάτων
• Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
• Ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων και αύξηση της απασχολησιµότητας
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Ωφελούµενοι - Θέµατα εφαρµογής
Η προσπάθεια του Άξονα Προτεραιότητας 5 επικεντρώνονται στη στήριξη των τοπικών
και περιφερειακών αρχών και οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και
την αναβάθµιση των κοινωνικών υπηρεσιών. Άµεσοι ωφελούµενοι των δράσεων είναι οι
εξής:
√ Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης
√ Τοπικές και περιφερειακές αρχές
√ Επιχειρήσεις
√ Φορείς διαχείρισης περιβάλλοντος
√ Μη κυβερνητικές – µη κερδοσκοπικές περιβαλλοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις
√ Πάροχοι υπηρεσιών τέχνης και πολιτισµού
√ Υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας
√ Εκπαιδευτικοί φορείς όλων των βαθµίδων
Έµµεσα ωφελούµενοι των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας είναι ο συνολικός
πληθυσµός της περιοχής ΧΕ. Έµµεσα ωφελούµενοι είναι ο συνολικός πληθυσµός της
περιοχής, µε αναλυτικότερη διάκριση των παρακάτω οµάδων στόχων:
√ Γυναικείος πληθυσµός και µονογονεϊκές οικογένειες
√ Μετανάστες και µειονότητες
√ ΑΜΕΑ και ηλικιωµένοι
√ Πληθυσµός σχολικής ηλικίας
√ Άνεργοι
Ως εναλλακτικές νοµικές µορφές για τις ενισχύσεις ορίζονται:
• σφαιρικές επιχορηγήσεις (global grants) µέσω περιφερειακών φορέων
• συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
• ανάθεση σε εξειδικευµένο ευρωπαϊκό µηχανισµό (JESSICA)
• ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης του Υπ. Ανάπτυξης και του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης
• Αναπτυξιακός Νόµος
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3.4.3 Άξονας 6: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΙ
Η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής αποτελεί κεντρική συνιστώσα της περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης και ξεχωριστό άξονα προτεραιότητας.
Στόχος είναι ο προσανατολισµός των αναπτυξιακών παρεµβάσεων σε ένα µοντέλο ανάπτυξης το οποίο εγγυάται οικονοµική βιωσιµότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική προστασία.
Ειδικότερα στόχος του συγκεκριµένου άξονα αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος,
η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής και η συνέχιση της εφαρµογής ολοκληρωµένων παρεµβάσεων
για την αστική και αγροτική αναγέννηση.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις περιβαλλοντικής
προστασίας και πρόληψης κινδύνων, παρεµβάσεις ανάπτυξης πολιτιστικών υποδοµών
και παρεµβάσεις τουριστικής ανάπτυξης τόσο στους ήδη ανεπτυγµένους τουριστικούς
προορισµούς της Ηπείρου, όσο και στους αναπτυσσόµενους ή δυνητικούς προορισµούς
εναλλακτικού τουρισµού και ήπιων µορφών τουρισµού. Επίσης θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις βελτίωσης των υποδοµών εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων, των βασικών υποδοµών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Τέλος θα υλοποιηθούν όλες οι δράσεις των
ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης όπως αυτά θα εγκριθούν καθως και προτυπα καινοτόµα σχέδια.
Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής
του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του
παρόντος Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη
χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα", "ΚΗΦΗ",
οι οποίες εµπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το
στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν
λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της
ρήτρας ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα
εκπονηθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα
διασφαλίζει την εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν λόγω χρηµατοδότηση θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010, η οποία θα επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και εφαρµογή ενός βιώσιµου
συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

222

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Πίνακας 48:Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
6.1. Κοινωνικές
υποδοµές και
υπηρεσίες

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

1. Αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµών για τη βελτίωση της ποιότητας και της έρευνας στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση
2.Ενίσχυση και ∆ηµιουργία Υποδοµών προσχολικής, πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Η δράση στοχεύει στην αναβάθµιση και επέκταση
των υποδοµών και την έρευνα µε έµφαση στις
Θετικές Επιστήµες

3.Υποδοµές σχολείων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου
εκπαίδευσης
6.2. Υγεία και
κοινωνική αλληλεγγύη

1.Ανάπτυξη υποδοµών στην Β’ Βάθµια και Γ’ Βάθµια περίθαλψη.

2.Υποδοµές και υπηρεσίες δοµών
κοινωνικής φροντίδας

3. Ενίσχυση δοµών πρωτοβάθµιας
υγείας

4. Ανάπτυξη και προστασία της δηµόσιας Υγείας

5. Υποδοµές φροντίδας παιδιών
6.3. Παρεµβάσεις
περιβάλλοντος
τοπικής κλίµακας

1. Έργα διαχείρισης στερεών και
επικινδύνων αποβλήτων – Έργα
διαχείρισης υγρών αποβλήτων

Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση έργων
που αναφέρονται στη δηµιουργία νέων υποδοµών εκπαίδευσης (π.χ. σχολική στέγη) στη βελτίωση της υφιστάµενης, στη δηµιουργία εργαστηρίων και βιβλιοθηκών και στην απόκτηση των
αναγκαίων εξοπλισµών και µέσων, µε προτεραιότητα την κάλυψη των συνολικών αναγκών σε
νηπιαγωγεία, διπλοβάρδια, λειτουργία ολοήµερων σχολείων.
Η δράση περιλαµβάνει κτιριακές παρεµβάσεις
αναβάθµισης χώρων και προµήθεια – αναβάθµιση εξοπλισµού αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης & δια βίου εκπαίδευσης
Η δράση αναφέρεται στη δηµιουργία, ενίσχυση,
αναβάθµιση υποδοµών νοσοκοµείων, ειδικών
µονάδων υγείας καθώς και στον λειτουργικό
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων (τυποποίηση διαδικασιών, διασφάλιση ποιότητας,
εσωτερικό έλεγχο κλπ). Επιπλέον θα συνεχιστεί
η αναγκαία δηµιουργία ή ενίσχυση ψυχιατρικών
τµηµάτων σε νοσηλευτικές µονάδες
Οι παρεµβάσεις αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση, αναβάθµιση υποδοµών για δοµές ανοικτής
φροντίδας, αυτόνοµης και ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδηµοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δηµιουργία δοµών βραχείας νοσηλείας, µονάδες κοινωνικής αποκατάστασης & διαµόρφωσης κατάλληλων συνθηκών
για την εφαρµογή καινοτόµων υποστηρικτικών
υπηρεσιών (κέντρα αποτοξίνωσης, κέντρα φροντίδας πασχόντων από την νόσο Αλτσχάιµερ
κλπ). Επίσης θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε
στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της περιφέρειας
Οι παρεµβάσεις εστιάζονται στη δηµιουργία νέων
υποδοµών, στον εκσυγχρονισµό και την λειτουργική αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής των
µονάδων παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας. Η δηµιουργία πολυϊατρείων αστικού τύπου και αστικών κέντρων υγείας βρίσκονται στο
επίκεντρο της εν λόγω δράσης. Επιπλέον θα
συνεχιστεί η ανάπτυξη δοµών ψυχικής υγείας σε
πρωτοβάθµιο επίπεδο.
Η δράση επιδιώκει την δικτύωση των υφιστάµενων υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης και αναβάθµισης των υποδοµών τους, την ανάπτυξη
συστήµατος παρακολούθησης προσδιοριστικών
παραγόντων υγείας, την ανάπτυξη υπηρεσιών
για τον έλεγχο των πυλών εισόδου της χώρας και
την προώθηση προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων
Η δράση αναφέρεται στη δηµιουργία, αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό υποδοµών φροντίδας
παιδιών
Στόχος της δράσης είναι α)η µείωση του όγκου
των στερεών απορριµάτων που διατίθενται για
υγειονοµική ταφή και η εκτροπή του βιοαποδοµίσηµου κλάσµατος στερεών αποβλήτων από την
υγειονοµική ταφή καθώς και β) η υλοποίηση
δράσεων αποτελεσµατικής διαχείρισης υγρών
αποβλήτων όπως στα υπόλοιπα οικισµών Β
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2. Αποκατάσταση µολυσµένης γης
(ΧΑ∆Α κλπ.).

3. Ορθολογική διαχείριση υδατικών
πόρων - ∆ιαχείριση και διανοµή νερού.

4.Έργα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
5.∆ιαχείριση προστατευόµενων περιοχών NATURA ή εθνικώς προστατευόµενες περιοχές που δεν υπόκεινται σε σε διαχείριση από φορέα
διαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήµα
διαχείρισης ή περιοχές ιδιαίτερου
οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν
υπόκεινται στις προηγούµενες κατηγορίες αλλά εµπίπτουν στην περιοχή
δικαιοδοσίας τους
6. ∆ράσεις στο δοµηµένο περιβάλλον
– Χωροταξία – Πολεοδοµία – Αστικές
αναπλάσεις.

6.4. Παρεµβάσεις
πολιτισµού

1.Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς
2.Ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισµού.

3.Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων
– ∆ηµιουργία πολιτιστικών διαδροµών
6.5. Παρεµβάσεις
τουρισµού

1.Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις τουριστικής ανάπτυξης περιοχών

2. Ανάπτυξη παραδοσιακών και ειδικών –εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µε αξιοποίηση της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς

6.6. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις
αστικής και αγροτικής αναγέννησης

1.Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής αναγέννησης

προτεραιότητας, στους τουριστικούς οικισµούς,
στους οικισµούς πλησίον ευαίσθητων οικοσυστηµάτων κλπ
Η περιφέρεια διαθέτει σηµαντικό αριθµό ΧΑ∆Α τα
οποία χρήζουν για λόγους υγείας αλλά και λόγω
των νοµικών δεσµεύσεων άµεσης αποκατάστασης. Η δράση θα συµβάλλει στην κατεύθυνση
αυτή.
Η δράση περιλαµβάνει έργα και συστήµατα για
την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
της καθώς και ενισχύσεις σχεδίων που αφορούν
στη διαχείριση και διανοµή του νερού ώστε να
υπάρξει διασφάλιση ποιότητας και αποφυγή της
σπατάλης.
Η δράση θα περιλαµβάνει έργα ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού σε
θέµατα περιβάλλοντος
Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν σχέδια αιφορικής διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών
και των οικοσυστηµάτων, αφού ληφθεί η σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας ΥΠΕΧΩ∆Ε

Για τη βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος η
δράση στοχεύει στην ενίσχυση χωροταξικών και
πολεοδοµικών σχεδίων και παρεµβάσεων καθώς
και σηµαντικής κλίµακας αστικές παρεµβάσεις
που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την
αστική βιωσιµότητα.
Η δράση αναφέρεται στην προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των πολιτιστικών µνηµείων
της Περιφέρειας
Η δράση αναφέρεται στην ενίσχυση υποδοµών
και δοµών για την προώθηση του σύγχρονου
πολιτισµού (π.χ. µουσική, εικαστικές τέχνες, θέατρο, θεµατικά πάρκα κ.α.)
Μέσω της ενοποίησης των σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων της περιοχής και της δηµιουργίας ειδικών πολιτιστικών διαδροµών και δικτυώσεων η δράση στοχεύει στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση αυτών.
Η δράση περιλαµβάνει αναπλάσεις τουριστικών
περιοχών, προστασία και ανάπτυξη φυσικού
περιβάλλοντος µε σκοπό την τουριστική αξιοποίηση και υποδοµές τουρισµού µε σκοπό την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε θέσεις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.
Η δράση περιλαµβάνει έργα υποδοµών για την
ανάπτυξη του θαλάσσιου και χειµερινού τουρισµού, δηµιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης και διαδροµών περιφερειακής ή διαπεριφερειακής σηµασίας και δράσεις τουριστικής αξιοποίησης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην βελτίωση των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών και στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών µέσω της υλοποίησης ολοκληρωµένων σχεδίων τα οποία ενδεικτικά
θα αφορούν στη βελτιωση της προσβασιµότητας
σε υποδοµές και υπηρεσίες, την αναβάθµιση του
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, την ανάδειξη
της πολιτιστικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς,
την προώθηση της καινοτοµίας και την βελτίωση
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
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2. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις
αγροτικής αναγέννησης

6.7 Υποστήριξη
υποδοµών αλιείας

1. Υποδοµές Αλιείας

Περιλαµβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην
οικονοµική αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και στη συγκράτηση του πληθυσµού µέσω
της υλοποίησης ολοκληρωµένων σχεδίων που
ενδεικτικά θα αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (προσβασιµότητα, πρόνοια, υποδοµές περιβάλλοντος) την ανα΄πτυξη
εναλλακτικών µορφών τουρισµού µέσω της αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου
κάθε περιοχής καθώς και την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για την αξιοποίηση
των υπαρχόντων πόρων
Θα χρηµατοδοτηθούν παρεµβάσεις που αφορούν στην κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων,
στον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων και οι
οποίες θα είναι σε συµπληρωµατικότητα µε τις
παρεµβάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΑ

ΟΜΑ∆ΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ
Πληθυσµός αστικών περιοχών
Πληθυσµός αγροτικών περιοχών
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
∆ΕΙΚΤΕΣ
ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ
Νέες ΕΕΛ
Όγκος παραγόµενων αστικών
στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται

Υποδοµές Μονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας
Νοσοκοµειακές κλίνες που δηµιουργούνται / αναβαθµίζονται
Σχέδια ολοκληρωµένης αστικής
ανάπτυξης
Μνηµεία / αρχαιολογικοί χώροι
που αναδεικνύονται

∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕ
ΣΜΑΤΟΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ
Νοσοκοµειακές κλίνες που αναβαθµίζονται / δηµιουργούνται
Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από
παρεµβάσεις ολοκληρωµένης
αστικής ανάπτυξης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αριθµός
Τόνοι / έτος

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
2013
7
0

1
50000

Αριθµός

Περιφέρεια Ηπείρου
Μελέτη Επικαιροποίησης Περιφερειακού
Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου,
ΕΠΕΜ, 2004
Υπ. Υγείας /2006

16

5

Αριθµός

∆ΥΠΕ Ηπείρου 2006

1621

241

Αριθµός

ΠΕΠ Ηπείρου 00 - 06

3

2

Αριθµός

ΠΕΠ Ηπείρου 00 - 06

45

2

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
%

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ
∆ΥΠΕ Ηπείρου 2006

ΣΤΟΧΟΣ
2013
14,87

Αριθµός

Περιφέρεια Ηπείρου

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
1621
κλίνες
5300

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του 6ου Άξονα Προτεραιότητας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
• Αντιµετώπιση των καίριων περιβαλλοντικών ζητηµάτων του αστικού και αγροτικού
χώρου.
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
• Αναζωογόνηση των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών
• Αναζωογόνηση περιοχών εφαρµογής ολοκληρωµένων προγραµµάτων
• Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
• Ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων και αύξηση της απασχολησιµότητας
• Αντιµετώπιση προβληµάτων γήρανσης του πληθυσµού και του κοινωνικού αποκλεισµού
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Ως εναλλακτικές νοµικές µορφές για τις ενισχύσεις ορίζονται:
• συνολικές επιχορηγήσεις (global grants) µέσω περιφερειακών φορέων
• συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
• ανάθεση σε εξειδικευµένο ευρωπαϊκό µηχανισµό (JESSICA)
• εγκεκριµένα καθεστώτα ενίσχυσης εκτός του Αναπτυξιακού Νόµου
• Αναπτυξιακός Νόµος
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3.5 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα
Γενικός στόχος– περιγραφή
Η σύγχρονη ευρωπαϊκή και εθνική αναπτυξιακή πολιτική έχει αναγορεύσει την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία ως δύο από τα σηµαντικότερα µέσα για την επίτευξη των
στόχων της ανταγωνιστικότητας, της οικονοµικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της
κοινωνικής ευηµερίας. Η επιχειρηµατικότητα και η καινοτοµία δύνανται να αναπτυχθούν
εκεί που από τη µια υπάρχει το κατάλληλο µακροοικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο και
από την άλλη εφαρµόζονται ενεργητικές πολιτικές, οριζόντιες (π.χ. φορολογικά κίνητρα,
εκπαίδευση και κατάρτιση, απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών) και εξειδικευµένες
(π.χ. δηµιουργία υποδοµών εγκατάστασης επιχειρήσεων, ερευνητικές υποδοµές, επενδυτικά κίνητρα, άυλες υποδοµές και δίκτυα συνεργασίας).
Συνεπώς, η ενότητα επιδιώκει την προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και τεχνολογίας για την ενσωµάτωση τους στον παραγωγικό ιστό ως µόνιµων κινητήρων ανάπτυξης - αναβάθµισης - ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη της ικανότητας για ενσωµάτωση των καταλληλότερων τεχνολογιών και τη δηµιουργία ενός συστήµατος προώθησης της καινοτοµίας ικανού να προσαρµόζει τις παραγόµενες καινοτοµίες στις τοπικές
ανάγκες και να υλοποιεί επαρκή έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη καλύπτοντας το έλλειµµα σε ΕΤΑ ως προς το µέσο όρο της χώρας, την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας µέσα από ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού και την αναβάθµιση τοµέων και
κλάδων προς υψηλότερη προστιθέµενη αξία - ποιότητα - περιβαλλοντική ευαισθησία,
τον πολλαπλασιασµό της εξωστρέφειας και την αντιµετώπιση µε επιτυχία των προκλήσεων από την επέκταση του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου και από τη συνεχή απελευθέρωση των οικονοµικών σχέσεων, τον κατάλληλο συνδυασµό της αναπτυξιακής
συνεισφοράς όλων των τοµέων και κλάδων, τη µόχλευση ιδιωτικών πόρων, την παραγωγική κινητοποίηση της τοπικής αποταµίευσης και την προσέλκυση ξένων άµεσων
επενδύσεων, και την παροχή στην τοπική επιχειρηµατικότητα όλων των κατάλληλων
συνθηκών απελευθέρωσης - τεχνικών υποδοµών - δοµών στήριξης - εργαλείων ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε την εξασφάλιση των δικαιωµάτων του καταναλωτή.
Συνοπτικά, η ενότητα στοχεύει πρωτίστως:
¾ στη ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονοµίας
της ΧΕ ΘΗΣ,
¾ στην ενίσχυση της έρευνας της τεχνολογίας και της καινοτοµίας,
¾ στην ενίσχυση της οικονοµίας της γνώσης, και
¾ στη ψηφιακή σύγκλιση
Η ενότητα συµβάλλει κατά προτεραιότητα στην επίτευξη των εθνικών στόχων ως προς
την Agenda της Λισσαβόνας.
Ειδικοί στόχοι
Οι ειδικοί στόχοι αναφέρονται:
¾ Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων για την
ισχυροποίησή τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας γνώσεις, εµπειρία
και συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής αναφοράς.
¾ Στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών µέσω της προώθησης και καθιέρωσης συστηµάτων πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχου.
¾ Στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, µέσω της ενσωµάτωσης των
νέων τεχνολογιών και της νέας γνώσης, καθώς και της εφαρµογής της καινοτοµίας.
¾ Στην αύξηση της έρευνας από την πλευρά των επιχειρήσεων, καθώς και της ερευνητικής συνεργασίας µε τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τις ερευνητικές µονάδες
της περιοχής, τους πόλους καινοτοµίας κ.α.
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¾ Στην ανάδειξη βιοµηχανιών του αγροδιατροφικού τοµέα, βιοµηχανιών του καταναλωτικού τοµέα που βασίζονται σε τοπικές πρώτες ύλες µεγάλου βάρους ή ειδικής τεχνογνωσίας, µονάδων συνδεόµενων µε την υποστήριξη της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών και «πράσινων» βιοµηχανιών, αλλά και µονάδων παραγωγής και διάθεσης
σύγχρονων υπηρεσιών (π.χ. πληροφορική και επικοινωνίες, έρευνα και εκπαίδευση,
υγεία, µεταφορές, χρηµατοπιστωτικές, κ.α.).
¾ Στην αύξηση του ποσοστού διάθεσης (εξαγωγών) των προϊόντων στις εθνικές και
πολύ περισσότερο στις διεθνείς αγορές.
¾ Στην αξιοποίηση του νέου διεθνούς περιβάλλοντος για την εισροή στο παραγωγικό
σύστηµα της περιοχής των αναγκαίων συντελεστών παραγωγής (π.χ. κεφάλαια, επιχειρηµατικότητα, τεχνογνωσία και τεχνολογία, άδειες παραγωγής και πατέντες, εξειδικευµένη εργασία, νέες οργανωτικές µέθοδοι).
¾ Στη συµµετοχή των επιχειρήσεων στο νέο διεθνές σύστηµα παραγωγής µέσω επιχειρηµατικών συνεργασιών και δικτυώσεων.
¾ Στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε τη διαµόρφωση ή βελτίωση παραγωγικών
υποδοµών.
¾ Στη διαµόρφωση καινοτοµικού περιβάλλοντος, που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα στην ΧΕ και θα επιδρά καταλυτικά στη διαµόρφωση
µιας σύγχρονης επιχειρηµατικής νοοτροπίας.
¾ Στην επέκταση των ευρυζωνικών υποδοµών, αλλά και των παρεχόµενων υπηρεσιών.
¾ Στην µεγαλύτερη διείσδυση των τεχνολογιών ΤΠΕ στον ιδιωτικό τοµέα και ειδικότερα
στις ΜΜΕ.
¾ Στην αύξηση της διατιθέµενης ψηφιακής πληροφορίας τοπικού ενδιαφέροντος.
¾ Την υποστήριξη καινοτόµων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στους τοµείς της ΤΠΕ
¾ Στην διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα µέσω ΤΠΕ
¾ Την αξιοποίηση των νέων µορφών εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας κλπ µέσω ΤΠΕ.
¾ Στην πράσινη επιχειρηµατικότητα
¾ Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας – επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του τουρισµού
Θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µέσω και της αξιοποίησης των παρεµβάσεων τοµεακών προγραµµάτων όπως ΑνταγωνιστικότηταςΕπιχειρηµατικότητας, Ψηφιακής σύγκλισης, Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, εκπαίδευση και δια βίου µάθηση.

3.5.1 Άξονας 7: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας
Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητα της θεσσαλικής οικονοµίας είναι βασική
προϋπόθεση για την πραγµατική αναπτυξιακή σύγκλιση της Περιφέρειας µε τους Ευρωπαϊκούς µέσους όρους. Κατά την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι προβλήµατα ανταγωνιστικότητας, ψηφιακής σύγκλισης και ανάπτυξης:
•
•

•

Σχετικά χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ, µέτριο επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση µε µέσο όρο της χώρας
∆ιαρθρωτικά προβλήµατα στη γεωργία και στην µεταποίηση, προβλήµατα στη
ανάπτυξη και λειτουργία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και έντονος προσανατολισµός της στην τοπική αγορά, ελλιπείς υπερτοπικές συνεργασίες, ευκαιριακές υπεργολαβίες
Βραδύς ρυθµός εξέλιξης των ιδιωτικών επενδύσεων σε προϊόντα έντασης γνώσης και τεχνολογίας (νέα οικονοµία), καθώς και περιορισµένες καινοτόµες επενδύσεις στη µεταποίηση, στον τουρισµό και στη γεωργία
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συγκριτικά χαµηλοί δείκτες καινοτοµίας, περιορισµένος βαθµός σύνδεσης έρευνας µε παραγωγή
Χαµηλός βαθµός σύνδεσης των τουριστικών υπηρεσιών της περιοχής µε το
λοιπό τοπικό παραγωγικό σύστηµα
∆ιαρθρωτικές αδυναµίες στον τουριστικό κλάδο (π.χ. µικρές επιχειρήσεις, υψηλό κόστος και τιµές, µη αξιοποίηση εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, έλλειψη συνεργασιών µε σηµαντικούς tour operators, εποχικότητα, µη εφαρµογή
σχεδίων για ολοκληρωµένη αειφορική τουριστική ανάπτυξη)
Ελλείψεις υποστηρικτικών επιχειρηµατικών υπηρεσιών (π.χ. χρηµατοπιστωτικών, τεχνολογικών) και πολύ περιορισµένη ανάπτυξη καινοτοµικών υπηρεσιών
Περιορισµένη αξιοποίηση του ΕΠΑΝ (ειδικά προγραµµάτων Ε&Τ, επιχειρηµατικότητας, εκσυγχρονισµού)
Περιορισµένη αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων για διεθνοποίηση και αύξηση
της εξωστρέφειας του τοπικού παραγωγικού συστήµατος
Περιορισµένη διεθνή δικτύωση και συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών
µονάδων
Σχετικά περιορισµένη πληθυσµιακή βάση περιφερειακής ενδοχώρας (σε σύγκριση µε τη µέση Ευρωπαϊκή περιφέρεια) περιορίζει επενδύσεις µε προσανατολισµό στην τοπική αγορά
Περιορισµένη διάδοση των υποδοµών και τεχνολογιών ΤΠΕ
Έλλειψη ψηφιακού περιεχοµένου τοπικού ενδιαφέροντος
Ανεπερκής τεχνολογικά και µη αυτοσυντηρούµενη αγορά ΤΠΕ
Αδυναµία αποτελεσµατικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από όλες τις βαθµίδες της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Ελλιπής στρατηγική στον τοµέα της Ψηφιακής Σύγκλισης, ιδιαίτερα σε θέµατα
υλοποίησης

Αναφορικά µε το ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης η Στρατηγική (ενότητα 2) θέτει ως γενικό στόχο την πραγµατική σύγκλιση και ως ειδικούς στόχους τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των θεσσαλικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και
ειδικότερα ποιοτικών προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Θεσσαλικής οικονοµίας καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της
διάδοσης και εφαρµογής των νέων τεχνολογιών (π.χ. ψηφιακών) και της καινοτοµίας
καθώς και την ένταξη σε διεθνή επιχειρηµατικά και ερευνητικά δίκτυα.
Αναφορικά µε τον τοµέα της Ψηφιακής Σύγκλισης τίθενται ως γενικοί στόχοι η βελτίωση
της παραγωγικότητας της Περιφέρειας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ που θα επιτευχθεί µε
συγκεκριµένες δράσεις που ενισχύουν την προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της
Περιφέρειας, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και ανασχεδιασµό διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην
οικονοµία της Περιφέρειας και την προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς
που αξιοποιούν ΤΠΕ.
Επίσης, στόχος είναι και η βελτίωση της ποιότητας ζωής που θα επιτευχθεί µε την
προώθηση δράσεων που θα στοχεύουν στην βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω
ΤΠΕ, µε την ισότιµη συµµετοχή των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα,
καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη.
Οι δράσεις στους τοµείς Επιχειρηµατικότητας και Ψηφιακής Σύγκλισης θα είναι σε συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από τα Τοµεακά
Επιχειρησικά Προγράµµατα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» και «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
Συνεπώς έµφαση θα δοθεί:
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των θεσσαλικών επιχειρήσεων για την ισχυροποίησή τους στις αγορές, αξιοποιώντας γνώσεις, εµπειρία και συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας.
Στη διαµόρφωση καινοτοµικού περιβάλλοντος, που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια και θα επιδρά καταλυτικά
στη διαµόρφωση µιας σύγχρονης επιχειρηµατικής νοοτροπίας.
Στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών µέσω της προώθησης και
καθιέρωσης συστηµάτων πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχου.
Στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, µέσω της ενσωµάτωσης
των νέων τεχνολογιών και της νέας γνώσης, καθώς και της εφαρµογής της καινοτοµίας.
Στην αύξηση της έρευνας από την πλευρά των επιχειρήσεων, καθώς και της ερευνητικής συνεργασίας µε τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τις ερευνητικές µονάδες της περιοχής, τον περιφερειακό πόλο καινοτοµίας κ.α.
Στην ανάδειξη βιοµηχανιών του αγροδιατροφικού τοµέα, βιοµηχανιών του καταναλωτικού τοµέα που βασίζονται σε τοπικές πρώτες ύλες µεγάλου βάρους ή ειδικής τεχνογνωσίας (π.χ. προϊόντα ξύλου, έπιπλα), µονάδων συνδεόµενων µε
την υποστήριξη της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών και «πράσινων» βιοµηχανιών, αλλά και µονάδων παραγωγής και διάθεσης σύγχρονων υπηρεσιών
(π.χ. πληροφορική και επικοινωνίες, έρευνα και εκπαίδευση, υγεία, µεταφορές,
χρηµατοπιστωτικές, κ.α.)
Στην αύξηση του ποσοστού διάθεσης (εξαγωγών) των θεσσαλικών προϊόντων
στις εθνικές και πολύ περισσότερο στις διεθνείς αγορές.
Στην αξιοποίηση του νέου διεθνούς περιβάλλοντος για την εισροή στο θεσσαλικό παραγωγικό σύστηµα των αναγκαίων συντελεστών παραγωγής (π.χ. κεφάλαια, επιχειρηµατικότητα, τεχνογνωσία και τεχνολογία, άδειες παραγωγής και
πατέντες, εξειδικευµένη εργασία, νέες οργανωτικές µέθοδοι).
Στη συµµετοχή των θεσσαλικών επιχειρήσεων στο νέο διεθνές σύστηµα παραγωγής µέσω επιχειρηµατικών συνεργασιών και δικτυώσεων.
Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε τη διαµόρφωση ή βελτίωση παραγωγικών
υποδοµών
Στην µεγαλύτερη διείσδυση των τεχνολογιών ΤΠΕ στον ιδιωτικό τοµέα και ειδικότερα στις ΜΜΕ της περιοχής και την δηµιουργία περιφερειακών – τοπικών δικτυώσεων
Στην αύξηση και βελτιστοποίηση της διατιθέµενης ψηφιακής πληροφορίας τοπικού ενδιαφέροντος
Στην διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω
ΤΠΕ

Με βάση τα παραπάνω ο 7ος άξονας προτεραιότητας στοχεύει:
1. Στη ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της θεσσαλικής οικονοµίας
2. Στην ενίσχυση της έρευνας της τεχνολογίας και της καινοτοµίας
3. Στην ενίσχυση της οικονοµίας της γνώσης
4. Στη ψηφιακή σύγκλιση
5. Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς δικτύωσης και συνεργασίας στον
τοµέα των επενδύσεων, των επιχειρηµατικών συνεργασιών και της έρευνας.
Μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της αναβάθµισης της Περιφερειακής
διοίκησης και µέσω της διασύνδεσης όλων των φορέων τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα, αναµένεται να υποστηριχθεί η διαδικασία της αναδιάρθρωσης και βελτίωσης
της παραγωγής, η αύξηση των επενδύσεων, ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων, η
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αύξηση του βαθµού εξωστρέφειας του θεσσαλικού παραγωγικού συστήµατος, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η δηµιουργία επιχειρηµατικών δικτυώσεων, η οργανωµένη
χωροθέτηση της οικονοµικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών, η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, το εξαγωγικό
clustering κ.α. µε απώτερο στόχο την επίσπευση της οικονοµικής ανάπτυξης και της
περιφερειακής σύγκλισης.
Επιπροσθέτως, µέσω συντονισµένων παρεµβάσεων επιδιώκεται η διάδοση των νέων
τεχνολογιών και η καταπολέµηση του ψηφιακού αναλφαβητισµού.
Με τις παρεµβάσεις του εν λόγω άξονα επιτυγχάνονται στόχοι της αναπτυξιακή στρατηγικής όπως ο στόχος της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της βελτίωσης των
υποδοµών, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, της λειτουργίας της δηµόσιας
διοίκησης ενώ έµµεσα προάγονται όλοι οι άλλοι στόχοι. Οι δράσεις του άξονα αυτού
αναφέρονται στην επόµενη υποενότητα.
Θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µέσω και της αξιοποίησης των παρεµβάσεων τοµεακών προγραµµάτων όπως ΑνταγωνιστικότηταςΕπιχειρηµατικότητας, Ψηφιακής σύγκλισης, Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, εκπαίδευση και δια βίου µάθηση.

Πίνακας 49:Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑ
ΣΗΣ
7.1 ΕπιχειρηµατικότηταΑνταγωνιστικότητα –
Καινοτοµία

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Ενίσχυση της µεταφοράς τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας και του
τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων – ΜΜΕ.
Καινοτόµες ∆ράσεις και
υπηρεσίες Βελτίωσης
της Ανταγωνιστικότητας
ΜΜΕ και ΠΜΕ

Η δράση στοχεύει στην στήριξη του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων θα µπορέσει να επιτευχθεί µέσω της αντικατάστασης των υφιστάµενων εξοπλισµών ή / και µέσω µεταφοράς τεχνογνωσίας, αλλά και µέσω αναβαθµίσεων των υφιστάµενων εξοπλισµών. Η µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας µπορεί να γίνει και µέσω της
χρήσης πατεντών αλλά και µέσω της προσωρινής παρουσίας ειδικών εµπειρογνωµόνων στο χώρο της επιχείρησης. Επίσης, έµφαση θα δοθεί στην προώθηση
της έρευνας ενδοεπιχειρησιακά ή/και σε συνεργασία µε εξωτερικές δοµές έρευνας
καθώς επίσης και στις τεχνολογικές κοινοπραξίες µεταξύ ΜΜΕ και ερευνητικών
µονάδων. Ακόµη, στόχος της δράσης είναι να υποστηρίξει την εφαρµογή καινοτόµων σχεδίων (σε επίπεδο προϊόντος, µεθόδων παραγωγής και οργάνωσης) ώστε
να βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση των ΜΜΕ και ΠΜΕ στην αγορά. Επίσης, η
δράση υποστηρίζει τις διαδικασίες, µηχανισµούς και τεχνολογίες που είναι απαραίτητα προκειµένου µια επιχείρηση να ελέγχει και να παρακολουθεί αποτελεσµατικά και οικονοµικά την εξέλιξη της όλης παραγωγής, διασφαλίζοντας έτσι την
ποιότητα των αγαθών και µειώσεις κόστους.
Στόχος της δράσης είναι η διαµόρφωση συνθηκών στην αγορά των τοπικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για την απόκτηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, EMAS, HACCP κλπ).

Εφαρµογή συστηµάτων
διαχείρισης ποιότητας
των τοπικών ποιοτικών
και άλλων προϊόντων µε
εξαγωγικό προσανατολισµό
Ιδιωτικές Επενδύσεις
Μεταποίησης

Ιδιωτικές Επενδύσεις
Τουρισµού και ενίσχυση
τουριστικών καταλυµάτων

Ενίσχυση επενδύσεων

Η ενίσχυση των επενδύσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων µέσω χρηµατοδοτικών
κινήτρων είναι ο βασικός στόχος της δράσης. Παράλληλα, επιδιώκεται η καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση του αναπτυξιακού πλαισίου από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, που είναι δυνητικές αποδέκτες των ευεργετικών τους διατάξεων, ώστε να
καταστεί δυνατός ο οργανωτικός και τεχνολογικός τους εκσυγχρονισµός. Σηµειώνεται ότι η έµφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις κλάδων µε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για την περιφέρεια, καθώς και σε καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια και σε
σχέδια εφαρµογής σύγχρονων και νέων τεχνολογιών.
Βασικός στόχος της δράσης είναι η προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο του τουρισµού και των τουριστικών καταλυµάτων, µέσω του αναπτυξιακού νόµου και
σχετικών κανονισµών. Ειδικότερα, η δράση αποσκοπεί στην προσέλκυση του
ενδιαφέροντος Ελλήνων και ξένων επενδυτών µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην
παραγωγή και προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, αλλά και θετική εικόνα στη διεθνή
τουριστική αγορά. Η δράση αυτή συµπεριλαµβάνει και ενέργειες για τον οργανωτικό /διοικητικό εκσυγχρονισµό των Τουριστικών ΜΜΕ.
Στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει νέες επενδύσεις αλλά και να χρηµατοδοτή-
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σε δυναµικούς κλάδους
των υπηρεσιών και εµπορίου
∆ηµιουργία και βελτίωση
ερευνητικών υποδοµών
και έργων

7.2 Ψηφιακή σύγκλιση

Προβολή και προώθηση
της Θεσσαλίας ως τόπου επενδύσεων και
παραγωγής καθώς και
ενέργειες προώθησης
της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεών της. Περιφερειακό Σύµφωνο
Ποιότητας, εξαγωγικό
clustering
∆ιακρατικές – διαπεριφερειακές συνεργασίες
µε στόχο την Εξωστρέφεια των Θεσσαλικών
επιχειρήσεων και οργανισµών.
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού περιεχοµένου µε σηµαντική
τοπική προστιθέµενη
αξία
Εισαγωγή των ΤΠΕ στον
Ιδιωτικό τοµέα µε έµφαση στα τοπικά χαρακτηριστικά
Εισαγωγή των ΤΠΕ στην
τοπική αυτοδιοίκηση και
βελτίωση της ποιότητας
ζωής

σει τον εκσυγχρονισµό και βελτίωση επιχειρήσεων σε δυναµικούς τοµείς των
υπηρεσιών (ενδεικτικά υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, έρευνας και
ανάπτυξης, χρηµατοπιστωτικές, υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων, εκδοτικές,
υγείας, εκπαίδευσης) αλλά και του εµπορίου (χονδρικού και λιανικού, εξαγωγικού).
Η δράση αφορά στην υποστήριξη των υφιστάµενων ερευνητικών µονάδων µε την
παροχή κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδοµής και µε την ενίσχυση της ερευνητικής
τους δραστηριότητας και αφετέρου στην δηµιουργία νέων ερευνητικών υποδοµών.
Η ενίσχυση της έρευνας θα αναφέρεται πρωτίστως σε βασικούς τοµείς της περιφερειακής οικονοµίας.
Η δράση θα περιλαµβάνει συλλογικές δράσεις µε κατεύθυνση σε: α) συµµετοχή σε
ειδικές-κλαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) επιχειρηµατικές αποστολές, γ) αξιοποίηση των διεθνών δικτύων αναζήτησης συνεργασιών καθώς και
δ) ηµερίδες, για την ενηµέρωση των επενδυτικών και εµπορικών ευκαιριών που
προσφέρει η θεσσαλική οικονοµία. Πρόκειται αποκλειστικά για δράσεις που δεν
αντίκεινται στο πνεύµα και στο γράµµα του Κοινοτικού δικαίου περί ανταγωνισµού
και στους κοινοτικούς κανόνες περί επιλεξιµότητας δαπανών. Επίσης, στόχος της
δράσης είναι η δηµιουργία ενός συµφώνου για την προώθηση και διασφάλιση της
ποιότητας των θεσσαλικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο.
Στις δράσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται η ενίσχυση συµπράξεων και κοινοπραξιών µεταξύ επιχειρήσεων, η δηµιουργία µικτών επιχειρήσεων, η κοινή έρευνα, η
µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών πρακτικών κυρίως
στον αγροδιατροφικό τοµέα, η διεθνής δικτύωση και συνεργασία των θεσσαλικών
ερευνητικών µονάδων, οργανισµών πιστοποίησης κ.α.
Ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρµογών ΤΠΕ που καλύπτουν τοπικές ανάγκες συναλλαγών (Β2C, B2B), αξιοποίηση, ολοκλήρωση και εκµετάλλευση ψηφιοποιηµένου πολιτιστικού – τουριστικού περιεχοµένου (Β2C, B2B), αξιοποίηση και διάθεση
πληροφοριών δηµόσιου ενδιαφέροντος , εφαρµογές ΤΠΕ για πληροφόρηση, καταγραφή και αναπαράσταση, δηµιουργία εργαλείων για προβολή και διάδοση πολιτιστικών στοιχείων κ.α.Προώθηση καινοτοµικών προϊόντων στην τοπική οικονοµία.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες στους τοµείς της Πληροφόρησης και των Επικοινωνιών
(π.χ. ολοκληρωµένα δίκτυα επικοινωνιών, διαδίκτυο, συστήµατα τηλεµατικής,
βάσεις δεδοµένων, GIS) συνιστούν καθοριστικά εργαλεία για την οργάνωση και
λειτουργία, αλλά και για τη λήψη αποφάσεων.
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση υποστηρίζει την ταχύτερη, αποτελεσµατικότερη και µε µεγαλύτερη διαφάνεια συναλλαγή των πολιτών µε την
διοίκηση µε δράσεις ψηφιακών υπηρεσιών στοχευµένες στους πολίτες της Περιφέρειας, ισότιµη συµµετοχή αυτών, προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσίων, σηµεία
πρόσβασης των πολιτών.

Ποσοτικοποίηση των στόχων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
ΕΚΡΟΩΝ
Νέες επιχειρήσεις από επιδοτούµενα προγράµµατα

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αριθµός

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΒΑΣΗΣ
2013
Μητρώο Επιχειρή- 52628 επι300
σεων ΕΣΥΕ 2003
χειρήσεις

Υφιστάµενες επιχειρήσεις που
εκσυγχρονίζονται / αναβαθµίζονται

Αριθµός

Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 2003

Νέες τουριστικές κλίνες
Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται

Αριθµός
Αριθµός

EOT /2005
EOT /2005

500

26571 κλίνες

1000
2500
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∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ
Αύξηση των επιχειρήσεων

Υφιστάµενες MME που
εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται
Αύξηση των τουριστικών
κλινών
Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται
Νέες θέσεις απασχόλησης
(µικτές) που δηµιουργούνται από τις ΜΜΕ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
%

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

%

Μητρώο Επιχειρήσεων
ΕΣΥΕ 2003
Μητρώο Επιχειρήσεων
ΕΣΥΕ 2003
EOT /2005

%

EOT /2005

Αριθµός

ΠΕΠ 20002006

%

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
52628
επιχειρήσεις
52628
επιχειρήσεις
26571
κλίνες
26571
κλίνες
1132

ΣΤΟΧΟΣ
2013
0,57

0,95

3,76
9,41
1000

Αναµενόµενα αποτελέσµατα
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του 7ου Άξονα Προτεραιότητας µπορούν να συνοψισθούν στα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
Βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων
Προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Ενίσχυση της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας και αύξηση της απασχόλησης
Ψηφιακός εκσυγχρονισµός και αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Ανάπτυξη µόνιµων δεσµών µεταξύ ερευνητικής και επιχειρηµατικής κοινότητας
Ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων

Ωφελούµενοι - Θέµατα εφαρµογής
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιδιώκει να έχει τις µέγιστες επιπτώσεις από τους διατιθέµενους πόρους, µέσω της συγκέντρωσης της προσπάθειας (στόχευσης) σε συγκεκριµένους τοµείς, κλάδους, περιοχές και κοινότητες. Υπό αυτήν την απαίτηση ο Άξονας Προτεραιότητας 7 επικεντρώνεται κυρίως στη στήριξη του επιχειρηµατικού δυναµικού της
ΧΕ. Οι οµάδες στόχοι των ωφελούµενων µπορούν να διακριθούν ως εξής:
√
Μικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ενίσχυση υφιστάµενων)
√
Νέες επιχειρήσεις (δηµιουργία)
√
Τεχνοβλαστοί – spin-offs
√
ΜΚΟ
√
∆ηµόσιες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και πολίτες
√
Φορείς – οργανώσεις επιχειρήσεων (Επιµελητήρια)
√
Το ερευνητικό δυναµικό της Περιφέρειας
√
Πολίτες της Θεσσαλίας
Ως εναλλακτικές νοµικές µορφές για τις ενισχύσεις ορίζονται:
• Συνολικές επιχορηγήσεις (global grants) µέσω περιφερειακών φορέων
• συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
• ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης του Υπ. Ανάπτυξης και του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης
• Αναπτυξιακός Νόµος
• Λοιποί κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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3.5.2 Άξονας 8: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Στερεάς
Ελλάδας
Στρατηγική
Ο Άξονας επιδιώκει, σε στρατηγικό και εποµένως µακροπρόθεσµο ορίζοντα, την προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και τεχνολογίας για την ενσωµάτωση τους στον
παραγωγικό ιστό ως µόνιµων κινητήρων ανάπτυξης - αναβάθµισης - ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη της ικανότητας για ενσωµάτωση των καταλληλότερων τεχνολογιών και
τη δηµιουργία ενός συστήµατος προώθησης της καινοτοµίας ικανού να προσαρµόζει τις
παραγόµενες καινοτοµίες στις τοπικές ανάγκες και να υλοποιεί επαρκή έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη καλύπτοντας το έλλειµµα σε ΕΤΑ ως προς το µέσο όρο της χώρας,
την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας µέσα από ανασυγκρότηση του παραγωγικού
ιστού και την αναβάθµιση τοµέων και κλάδων προς υψηλότερη προστιθέµενη αξία ποιότητα - περιβαλλοντική ευαισθησία, τον πολλαπλασιασµό της εξωστρέφειας και την
αντιµετώπιση µε επιτυχία των προκλήσεων από την επέκταση του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου και από τη συνεχή απελευθέρωση των οικονοµικών σχέσεων, τον κατάλληλο συνδυασµό της αναπτυξιακής συνεισφοράς όλων των τοµέων και κλάδων, τη µόχλευση ιδιωτικών πόρων, την παραγωγική κινητοποίηση της τοπικής αποταµίευσης και
την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων, και την παροχή στην τοπική επιχειρηµατικότητα όλων των κατάλληλων συνθηκών απελευθέρωσης - τεχνικών υποδοµών - δοµών στήριξης - εργαλείων ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε την εξασφάλιση των δικαιωµάτων του καταναλωτή. Η βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας µε αξιοποίηση
των ΤΠΕ, εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί µε συγκεκριµένες δράσεις που ενισχύουν την
προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & ανασχεδιασµός διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία της Περιφέρειας, και την προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠE.
∆ράσεις καταπολέµησης του ψηφιακού χάσµατος που προσανατολίζονται προς την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες περιλαµβάνονται στον Άξονα 5. «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» και δρουν συµπληρωµατικά µεταξύ των δυο
αξόνων.
Είναι ο Άξονας που κατά προτεραιότητα συµβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων
ως προς την Agenda της Λισσαβόνας.

Ειδικοί στόχοι του Άξονα
Ο Άξονας επιτυγχάνει τους στρατηγικούς του στόχους µέσω της ακόλουθης ειδικής στοχοθέτησης:
√ υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων εφόσον συµβάλλουν ει δυνατόν άµεσα σε αύξηση των εξαγωγών ή σε µείωση της εισαγωγικής διείσδυσης
√ διασύνδεση των επιχειρήσεων µε τα διεθνή συστήµατα παραγωγής προϊόντων και
υπηρεσιών και εγκατάσταση µόνιµων δεσµών συνεργασίας µε διεθνείς επιχειρήσεις, κλαδικά επιλεκτική και τοπικά εξειδικευµένη προσέλκυση ξένων δραστηριοτήτων και άµεσων επενδύσεων που συµβάλλουν σε κλαδική και τεχνολογική αναβάθµιση του παραγωγικού συστήµατος και οδηγούν στο σχηµατισµό µόνιµων διεθνών συνεργασιών
√ στρατηγική καθοδήγηση της επενδυτικής προσπάθειας προς παραγωγικούς στόχους, συσσωµατώσεις, περιοχές και τύπους επιχειρήσεων, που εµφανίζουν τις θετικότερες προοπτικές ή έχουν τις ισχυρότερες ανάγκες
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√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

υποστήριξη όχι µόνο των ΜΜΕ (που συνιστούν ούτως ή άλλως το προνοµιακό πεδίο εφαρµογής των πολιτικών) αλλά και των µεσαίων επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν το καίριο πρόβληµα της επέκτασης τους
αναβάθµιση προς βιοµηχανικούς κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και
αναβάθµιση προς υψηλότερη προστιθέµενη αξία στους "παραδοσιακούς" κλάδους
ανάδυση τοµέων και δικτύων αριστείας
απεξάρτηση του τοπικού τουρισµού από τη διεθνή συγκυρία
«επιχειρηµατική» αξιοποίηση του περιβάλλοντος και σχέδια προώθησης βιώσιµης
παραγωγής
δηµιουργία ή/και ενίσχυση περιφερειακών πόλων καινοτοµίας
κάλυψη του ελλείµµατος σε έρευνα, καινοτοµία και τεχνολογία ως προς το µέσο
όρο της χώρας, ενισχυµένη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην ΕΤΑ και κυρίαρχα
παραγωγικός προσανατολισµός της ΕΤΑ
εµπλουτισµός, αναβάθµιση και αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στην ΕΤΑ, συνεργασίες επιχειρήσεων
µε δια-περιφερειακούς φορείς ΕΤΑ
υποκατάσταση της επιχειρηµατικότητας ανάγκης από την εταιρική επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων και διεύρυνση της επιχειρηµατικής βάσης στους τοµείς
που έως σήµερα λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές και αναβάθµιση και απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και κανονιστικού πλαισίου
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του Τουρισµού, µε προώθηση κατά
προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθµιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και
την ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού
ένταξη του εµπορίου και των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστηµα,
µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων και επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από έντονη εξωστρέφεια και εξαγωγικό προσανατολισµό και επέκταση των
δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών
ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης
µε Σύµπραξη ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα
εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών και χωροταξική διευθέτηση της
παραγωγικής δραστηριότητας
συγκρότηση ενιαίου, δικτυακού, ορθολογικού και πελατοκεντρικού συστήµατος δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας
αξιοποίηση των υλοποιηθέντων έργων υποδοµών για την ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων µε στόχο την ενεργοποίηση των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν
Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, µε την
περαιτέρω επέκταση ευρυζωνικών υποδοµών σε όλη την περιφέρεια
προώθηση της χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας, παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ανασχεδιασµός διαδικασιών του ∆ηµόσιου τοµέα
ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην ελληνική οικονοµία
προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠE
βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην
"Ψηφιακή Ελλάδα", ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον
πολίτη.

Οι δράσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. Στο πλαίσιο του ΑΠ υλοποιούνται κατά
κύριο λόγο δράσεις οι οποίες εξυπηρετούν τη στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα στη
χώρα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα
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Το παρόν επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής
του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του
παρόντος Άξονα Προτεραιότητας πρόκειται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη
χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ οι οποίες εµπίπτουν στη στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό
στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα
Προτεραιότητας. Προβλέπεται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες παρεµβάσεων
τύπου ΕΚΤ:
o Ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης, προσέλκυσης ερευνητών, και εξειδίκευσης νέων ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων της δηµιουργίας δικτύων έρευνας και πόλων καινοτοµίας που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα.
o Ειδικά προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών και προσωπικού νέων επιχειρήσεων, των οποίων η δηµιουργία χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα.
o Κατάρτιση επαγγελµατιών, εργοδοτών και εργαζοµένων που ωφελούνται από κύριες παρεµβάσεις του Προγράµµατος, όπως τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια,
τις επιχειρηµατικές δικτυώσεις και συσπειρώσεις, και τις δράσεις αναδιάρθρωσης
και διεύρυνσης δραστηριοτήτων.
o Κατάρτιση προσωπικού για ειδικές - εναλλακτικές µορφές τουρισµού και τη σύνδεσή
τους µε την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων των οποίων το επιχειρηµατικό σχέδιο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα.
o ∆ράσεις ενηµέρωσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς,
την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας
και την προστασία του περιβάλλοντος, σε δοµές και εποπτευόµενους φορείς του
ΥΠΑΝ και του ΥΤΑΝ που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα.
o ∆ράσεις κατάρτισης ερευνητών και άλλων οµάδων εργαζοµένων σε επιχειρηµατικές
- τεχνολογικές υποδοµές, παρεµβάσεις των οποίων, όπως η µεταφορά τεχνολογίας,
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα.

Πίνακας 50:Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
8.1. Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια
για υποστήριξη
παραγωγικών
επενδύσεων

∆ΡΑΣΕΙΣ (επιχειρηµατικά
σχέδια για:)
ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής ή οργανωτικής
καινοτοµίας
αναβάθµιση προς κλάδους
υψηλότερης προστιθέµενης
αξίας ή/και αναβάθµιση προς
υψηλότερη προστιθέµενη
αξία στους «παραδοσιακούς»
κλάδους.
προσέλκυση ξένων δραστηριοτήτων και άµεσων επενδύσεων, εφόσον συµβάλλουν
σε κλαδική και τεχνολογική
αναβάθµιση του παραγωγικού συστήµατος
εγκατάσταση µόνιµων συνεργασιών µε διεθνείς επιχειρήσεις και
διασύνδεση µε διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής
προστασία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική διαχείριση και
επιχειρηµατική αξιοποίηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Οι δράσεις συµβάλλουν σε: αύξηση εξαγωγών ή µείωση
εισαγωγικής διείσδυσης, διασύνδεση µε διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής, εγκατάσταση µόνιµων συνεργασιών µε διεθνείς επιχειρήσεις, προσέλκυση ξένων
δραστηριοτήτων και άµεσων επενδύσεων, εφόσον συµβάλλουν σε κλαδική και τεχνολογική αναβάθµιση του παραγωγικού συστήµατος, ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής ή οργανωτικής καινοτοµίας, προστασία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική διαχείριση, επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόµηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Τα Επιχειρηµατικά Σχέδια θα διακρίνονται και θα αξιολογούνται αντιστοίχως, εφόσον στοχεύουν σε: αναβάθµιση µεσαίων επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν πρόβληµα επέκτασης και
αναβάθµιση προς κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης
αξίας ή/και αναβάθµιση προς υψηλότερη προστιθέµενη
αξία στους «παραδοσιακούς» κλάδους.
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8.2. Συλλογικά
Επιχειρηµατικά
Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηµατικών δικτυώσεων

8.3. Ολοκληρωµένα Προγράµµατα στήριξης
της «τοποθέτησης» των τοπικών προϊόντων
σε διεθνή δίκτυα
µε συλλογικό
τρόπο
8.4. Ολοκληρωµένα Προγράµµατα για ενίσχυση της ΕΤΑ και
για παραγωγική
αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων
της Έρευνας

8.5. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού - αναδιάταξης του τουριστικού τοµέα

του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος
εξοικονόµηση και βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης
στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.
ανάδυση τοµέων, κλάδων,
δικτύων και περιοχών αριστείας
επέκταση δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών
ανάπτυξη συνεργιών αγροτικού τοµέα – δευτερογενούς
τοµέα - τουρισµού – πολιτισµού – ναυτιλίας
αξιοποίηση / προστασία της
περιβαλλοντικής διάστασης.
οργανωµένη προβολή συστηµάτων ΜΜΕ
συµµετοχή σε διεθνή δίκτυα
πωλήσεων

δηµιουργία Περιφερειακού
Πόλου Καινοτοµίας και δηµιουργία περιφερειακού «one
stop shop» για παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης σε Ε&Τ
ζητήµατα
ίδρυση νέων επιχειρήσεων
(start-ups)
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης
(spin-off και spin-out)
µεσοπρόθεσµη υποστήριξη
της «γέννησης» και ωρίµανσης των επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών (after start-up
care & support – ASUCS)
συµµετοχή σε προγράµµατα
διµερών, πολυµερών και
περιφερειακών συνεργασιών
ΕΤΑ
δηµιουργία συνεργατικών
σχηµατισµών έντασης γνώσης (clusters) µονο- ή και
πολυ-επιστηµονικής προσέγγισης
πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές
Ε&Τ υποδοµές
συµµετοχή στο Πρόγραµµα
«Επιβράβευση» (ΒΟΝUS και
ΒONUS-PLUS και στο Πρόγραµµα Προώθησης Υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας
και Καινοτοµίας
υποστήριξη Θερµοκοιτίδων
Επιχειρήσεων
επέκταση, διεύρυνση και
αναβάθµιση του τουριστικού
προϊόντος
δηµιουργία - επέκταση –
εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων ειδικής υποδοµής για
την ανάπτυξη θεµατικών και
εναλλακτικών µορφών τουρι-

Οι δράσεις στοχεύουν στα εξής; ανάδυση τοµέων, κλάδων,
δικτύων και περιοχών αριστείας, αναβάθµιση προς κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας ή/και αναβάθµιση
προς υψηλότερη προστιθέµενη αξία στους «παραδοσιακούς» κλάδους. Τα Επιχειρηµατικά Σχέδια θα διακρίνονται
και θα αξιολογούνται αντιστοίχως, εφόσον στοχεύουν σε:
επέκταση δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών, ανάπτυξη συνεργιών αγροτικού τοµέα – δευτερογενούς τοµέα - τουρισµού – πολιτισµού – ναυτιλίας, ποιοτική
αναβάθµιση προϊόντος – υπηρεσίας και αξιοποίηση / προστασία της περιβαλλοντικής διάστασης.
Τα προγράµµατα αυτά στοχεύουν στην οργανωµένη προβολή συστηµάτων ΜΜΕ, στη συµµετοχή σε δίκτυα, στην
ανάπτυξη διεθνών δικτύων πωλήσεων και στην ανταλλαγή
εµπειριών.

Στα επί µέρους έργα και σχέδια της δράσης περιλαµβάνονται: δηµιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας, ίδρυση νέων επιχειρήσεων (start-ups), µεσοπρόθεσµη υποστήριξη της «γέννησης» και ωρίµανσης των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών (after start-up care & support –
ASUCS), συµµετοχή σε εθνικά Προγράµµατα της ΓΓΕΤ,
συµµετοχή σε προγράµµατα διµερών, πολυµερών και
περιφερειακών συνεργασιών ΕΤΑ, δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών έντασης γνώσης (clusters) µονο- ή και
πολυ-επιστηµονικής προσέγγισης, πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές Ε&Τ υποδοµές, συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Επιβράβευση» (ΒΟΝUS και ΒONUS-PLUS και στο Πρόγραµµα
Προώθησης Υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, δηµιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής έντασης
γνώσης (spin-off και spin-out), υποστήριξη Θερµοκοιτίδων
Επιχειρήσεων και δηµιουργία περιφερειακού «one stop
shop» για παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης σε Ε&Τ ζητήµατα.

Οι δράσεις περιλαµβάνει τα εξής: επέκταση, διεύρυνση και
αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, δηµιουργία - επέκταση – εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων ειδικής υποδοµής
για την ανάπτυξη θεµατικών και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού, προσέλκυση επισκεπτών υψηλής εισοδηµατικής στάθµης, άµβλυνση εποχικότητας και διάχυση των
τουριστικών ροών στο σύνολο του εδάφους της Περιφέρειας, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µεταξύ τουριστικών
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8.6. Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξη Ψηφιακών
υπηρεσιών προς
τις επιχειρήσεις.

σµού
σχέδια για προσέλκυση επισκεπτών υψηλής εισοδηµατικής στάθµης, άµβλυνση εποχικότητας και διάχυση των
τουριστικών ροών στο σύνολο του εδάφους της Περιφέρειας
ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και άλλων για την
ανάπτυξη ανταγωνιστικών
νέων υπηρεσιών, οικονοµίες
κλίµακας, προώθηση της
τεχνολογικής και οργανωτικής
καινοτοµίας, διάχυση καλών
πρακτικών, διαχείριση της
τουριστικής ανάπτυξης, εφαρµογή προτύπων περιβαλλοντικής και ενεργειακής
διαχείρισης
προβολή θεµατικών µορφών
τουρισµού και γενική τουριστική προβολή, δηµιουργία
κέντρων πληροφόρησης.
σχέδια για ίδρυση νέων επιχειρήσεων από οµάδες πληθυσµού µε περιορισµένη
σήµερα επιχειρηµατικότητα
και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιοµηχάνιση και
ανεργία (δράσεις «µηενισχύσεων»)
ενίσχυση επιχειρηµατικότητας
ειδικών οµάδων πληθυσµού
σε νέες και καινοτόµες δραστηριότητες (νέα επιχειρηµατικότητα)
απόκτηση επιχειρηµατικής
αριστείας και σύνδεση της µε
τη διάχυση καλών πρακτικών
σε νέους επιχειρηµατίες
δράσεις διεθνούς ανταλλαγής
εµπειριών επιχειρήσεων
σχέδια για αύξηση των ηλεκτρονικά παρεχόµενων δηµοσίων υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις και σταδιακή
υποκατάσταση συναλλαγών
µε ηλεκτρονικές
συγκρότηση ενιαίου δικτύου
δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας, µεταφοράς
τεχνολογίας κλπ, µε αξιοποίηση και του εργαλείου των
Σ∆ΙΤ
ανάπτυξη - λειτουργία οµογενοποιηµένου ολοκληρωµένου
συστήµατος επιτήρησης της
αγοράς
σχέδια προώθησης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου.
εκσυγχρονισµός Επιµελητηρίων και διασύνδεσή τους µε
αποκεντρωµένες υποδοµές
επιχειρηµατικότητας και απασχολησιµότητας

επιχειρήσεων και άλλων για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών
νέων υπηρεσιών, οικονοµίες κλίµακας, προώθηση της
τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτοµίας, διάχυση καλών
πρακτικών, διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης, εφαρµογή προτύπων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης και προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και γενική
τουριστική προβολή, δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης.

Οι δράσεις συµβάλλουν σε: διεύρυνση της επιχειρηµατικής
βάσης στους τοµείς που σήµερα λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές, υποκατάσταση της επιχειρηµατικότητας
ανάγκης από εταιρική επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων, ίδρυση νέων επιχειρήσεων από οµάδες πληθυσµού
µε περιορισµένη σήµερα επιχειρηµατικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιοµηχάνιση και ανεργία
(δράσεις «µη-ενισχύσεων»), ενίσχυση επιχειρηµατικότητας
ειδικών οµάδων πληθυσµού σε νέες και καινοτόµες δραστηριότητες (νέα επιχειρηµατικότητα), απόκτηση επιχειρηµατικής αριστείας και σύνδεση της µε τη διάχυση καλών
πρακτικών σε νέους επιχειρηµατίες, δράσεις διεθνούς
ανταλλαγής εµπειριών επιχειρήσεων, αύξηση των ηλεκτρονικά παρεχόµενων δηµοσίων υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις και σταδιακή υποκατάσταση συναλλαγών µε
ηλεκτρονικές, καλλιέργεια της προσαρµοστικότητας των
επιχειρήσεων και ανάπτυξη συστηµάτων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, ανάπτυξη - λειτουργία οµογενοποιηµένου
ολοκληρωµένου συστήµατος επιτήρησης της αγοράς, επέκταση των θεσµών σύµπραξης ιδιωτικού και δηµόσιου
τοµέα, αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής
στις δηµόσιες συµβάσεις, προώθηση του Ηλεκτρονικού
Εµπορίου, συγκρότηση ενιαίου δικτύου δοµών στήριξης
της επιχειρηµατικότητας, µεταφοράς τεχνολογίας κλπ, µε
αξιοποίηση και του εργαλείου των Σ∆ΙΤ, εκσυγχρονισµό
Επιµελητηρίων και διασύνδεσή τους µε αποκεντρωµένες
υποδοµές επιχειρηµατικότητας και απασχολησιµότητας και
στην υποστήριξη υποδοµών Ποιότητας.
Κύριο µέσο βελτίωσης της παραγωγικής δραστηριότητας
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας αποτελεί η υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και ειδικότερα µε δράσεις που σχετίζονται µε την ενίσχυση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τις ΜΜΕ της Περιφέρειας, τόσο σε ό,τι αφορά νέες επενδύσεις σε ΤΠΕ όσο και
σε ό,τι αφορά κίνητρα για την τόνωση της χρήσης τους.
Επίσης, σηµαντικά οφέλη αναµένεται να προέλθουν από
δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής κουλτούρας
για νέες τεχνολογίες, διάχυση Ευρωπαϊκών και εθνικών
καλών πρακτικών σε ΤΠΕ (µέσω παρεµβάσεων ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου εκπαιδευτικού χαρακτήρα),
προγραµµάτων κατάρτισης για στελέχη επιχειρήσεων για
την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων που θα συνδυαστεί µε δράσεις ψηφιακής διάχυσης. Η προώθηση της
τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν τις
ΤΠΕ θα πραγµατοποιηθεί µε δράσεις ανάπτυξης εφαρµο-
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8.7. Επιχειρηµατικά Σχέδια ίδρυσης και εκσυγχρονισµού
της λειτουργίας
των σύγχρονων
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων
και επέκτασή
τους και στους
τοµείς του εµπορίου, του τουρισµού και των
υπηρεσιών
8.8. Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών
υποδοµών, µε
υποστήριξη των
επενδύσεων που
απαιτούνται

8.9. Εκσυγχρονισµός των τουριστικών υποδοµών, µε υποστήριξη των επενδύσεων που
απαιτούνται

Venture και Seed Capital
Business Angels και Mentoring
Παροχή εγγυήσεων, κεφαλαίων
Μικροπίστωση
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης
ΜΜΕ στις παρεχόµενες υπηρεσίες
Επέκταση της Εγγυοδοσίας
Μεσαίων Επιχειρήσεων ή
δικτύων ΜΜΕ σε νέα προϊόντα.
Ανάπτυξη Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και
πρόληψη - αντιµετώπιση και
προώθηση της επιχειρηµατικής διάστασης στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.
επιχειρηµατικά σχέδια επέκτασης ή δηµιουργίας νέων
Επιχειρηµατικών Πάρκων
µετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Ε.Π.
δηµιουργία εξειδικευµένων
βιοµηχανικών και εµπορικών
υποδοµών µε συµµετοχή
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
(Σ∆ΙΤ)
ενίσχυση υποδοµών Εφοδιαστικής Αλυσίδας
ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών συµπαραγωγής ενέργειας
ανάπτυξη ψηφιακών υποδοµών.
έργα για την ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισµού, δηµιουργία ζωνών υποδοχής
σκαφών σε εµπορικούς λιµένες
αναβάθµιση, συµπλήρωση
και εκσυγχρονισµό υποδοµών χειµερινού τουρισµού
δηµιουργία θεµατικών πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης
πολιτιστικών ή
φυσιολατρικών ή αρχαιολογικών και ιστορικών διαδροµών
ανάπτυξη επενδύσεων στον
τοµέα του Πολιτισµού, µε
έµφαση στην προστασία
των αρχαιοτήτων και τη διαχείριση των συναφών πνευµατικών δικαιωµάτων
ανάδειξη, προστασία και
διαχείριση οικολογικά ευαί-

γών για την προβολή και προώθηση επιτυχηµένων παραδειγµάτων επιχειρηµατικότητας, την ενηµέρωση επιχειρηµατιών για τις διαδικασίες έναρξης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, όπως και ανάπτυξη δοµών ενεργού
στήριξης της επιχειρηµατικότητας µέσω της αξιοποίησης
επιχειρηµατικών ιδεών σε θέµατα ΤΠΕ, εξεύρεσης χρηµατοδοτικών εργαλείων, βασικής χρηµατοδότησης, κατευθύνσεων επέκτασης των επιχειρηµατικών ιδεών και διοικητικής υποστήριξης (π.χ. δηµιουργία portals, ηλεκτρονικά
one-stop shops, εφαρµογών διάθεσης ψηφιακού περιεχοµένου και προϊόντων και help desks).
Ο βασικός στόχος των δράσεων είναι η προώθηση των
εργαλείων του Venture και Seed Capital µε στόχο τη διεύρυνση των χρηµατοδοτικών µέσων στην εφαρµογή της
εθνικής ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και πολιτικής καινοτοµίας και των Business Angels και Mentoring,
Παροχή εγγυήσεων, κεφαλαίων κλπ, Μικροπίστωση, ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης ΜΜΕ στις παρεχόµενες υπηρεσίες, Επέκταση της Εγγυοδοσίας Μεσαίων Επιχειρήσεων ή
δικτύων ΜΜΕ σε νέα προϊόντα.

Οι δράσεις στοχεύουν σε: προώθηση της επιχειρηµατικής
διάστασης στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, ανάπτυξη Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
και πρόληψη – αντιµετώπιση, επιχειρηµατικά σχέδια επέκτασης ή δηµιουργίας νέων Επιχειρηµατικών Πάρκων,
µετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Ε.Π., δηµιουργία εξειδικευµένων βιοµηχανικών και εµπορικών υποδοµών µε
συµµετοχή δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), ενίσχυση
υποδοµών Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ανάπτυξη καινοτόµων
τεχνολογιών συµπαραγωγής ενέργειας και ανάπτυξη ψηφιακών υποδοµών.

Ενίσχυση επενδύσεων σε τοµείς όπως η ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισµού, η αναβάθµιση, συµπλήρωση και
εκσυγχρονισµό υποδοµών χειµερινού τουρισµού, η δηµιουργία θεµατικών πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης και η
ανάδειξη, προστασία και διαχείριση οικολογικά ευαίσθητων
περιοχών, περιοχών NATURA κλπ (σε συνέργια µε δράσεις Α.Π. 2).
Επίσης σε συνέργεια µε τις δράσεις καταπολέµησης του
ψηφιακού χάσµατος θα υλοποιηθούν δράσεις για χρήση
νέων τεχνολογιών για την βελτίωση της διοικητικής υποστήριξης της τουριστικής ανάπτυξης
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8.10. ∆ιασύνδεση επικοινωνιακού δικτύου της
Περιφέρειας µε
το αντίστοιχο
εθνικό και ευρωπαϊκό

σθητων περιοχών, περιοχών
NATURA κλπ (σε συνέργια
µε δράσεις Α.Π. 2).
βελτίωση της διοικητικής
υποστήριξης της τουριστικής
ανάπτυξης µε χρήση
νέων τεχνολογιών (σε συνέργια µε δράσεις Α.Π. 2
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων
ανάπτυξη ασύρµατων δικτύων και υπηρεσιών σε αποµακρυσµένες περιοχές

Οι δράσεις προβλέπεται να χρηµατοδοτήσουν υποδοµές
ΤΠΕ

Ποσοτικοποίηση των στόχων
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ
ΕΚΡΟΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Επιχειρήσεις που ωφελούνται από
Αριθµός
ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ
δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης Καινοτοµίας
Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας
Αριθµός
ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ
ΕΤΑ
Υφιστάµενες επιχειρήσεις που εκσυγΑριθµός
ΥΠΑΝ
χρονίζονται / βελτιώνονται -ΓΓΒ, Εµπόριο, ΤουρισµόςΥφιστάµενες ΜΜΕ που εκσυγχρονίζοΑριθµός
ΥΠΑΝ
νται - βελτιώνονται
Επιχειρήσεις που δηµιουργούνται από
Αριθµός
ΥΠΑΝ
επιδοτούµενα προγράµµατα
Τουριστικές κλινες που εκσυγχρονίζοΑριθµός
ΥΠΑΝ
νται
Νέες τουριστικές κλινες
Αριθµός
ΥΠΑΝ
Επενδυτικά σχέδια εναλλακτικών
Αριθµός
ΥΠΑΝ
µορφών τουρισµού
Τουριστικές πολιτιστικές υποδοµές
Αριθµός
ΥΠΑΝ/ΓΤΒ
που υποστηρίζονται
Υποδοµές εγκατάστασης υποδοχής
Αριθµός
ΥΠΑΝ / ΓΓΒ
επιχειρήσεων που γίνονται παρεµβάσεις
Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για
Αριθµός
Νέος ∆είκτης ΕΥ∆ ΕΠ
ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή
ΚτΠ
τους λειτουργία
∆ηµιουργούµενες & Νέες Επιχειρήσεις
Αριθµός
Επεξεργασµένος δείκτης
σε τοµείς που παράγουν ή αξιοποιούν
από Ψηφιακή Στρατηγική
ΤΠΕ και Χρηµατοδοτούνται από
Συµβατός µε i2010/ ΕΥ∆
venture capital και άλλα χρηµατοδοτιΕΠ ΚτΠ
κά εργαλεία
Χρηµατοδοτούµενοι κόµβοι παροχής
Αριθµός
∆είκτης από Ψηφιακή
ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειΣτρατηγική,Συµβατός µε
ρήσεις
i2010/ ΕΥ∆ ΚτΠ
ICT projects που θα χρηµατοδοτηΑριθµός
Νέος ∆είκτης / ΕΥ∆ ΕΠ
θούν από το ΕΠ ΨΣ
ΚτΠ
* Μόνο ΜΜΕ Τουρισµός
** ∆εν εµπεριέχονται οι ΜΜΕ Τουρισµός

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΒΑΣΗΣ
2013
40632
35
0

1

40632

1097*

40632

1062**

40632

68

28965

5706

28965
0

1279
3

3

3

0

1

205

1.136

0

28

0

2

0

39
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∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ
2013
Νέες θέσεις εργασίας (µιΑριθµός
ΥΠΑΝ
460
1626
κτές) που δηµιουργούνται
από την ενίσχυση των επιχειρήσεων
Τουριστικές κλινες που
%
ΥΠΑΝ
28965κλίνες
20
εκσυγχρονίζονται
Υποστηριζόµενες επιχειρήΑριθµός
ΥΠΑΝ/ ΓΤΒ
40632
2346
σεις από ∆οµές Στήριξης
Χρηµατοδοτούµενες Επι∆είκτης από Ψηφιακή
χειρήσεις µε δυνατότητα
Στρατηγική, Συµβατός
%
1,12
1,47
αποδοχής Ηλεκτρονικών
µε i2010 / ΠαρατηρηΠαραγγελιών
τήριο για την ΚτΠ
Χρηµατοδοτούµενες Επι∆είκτης από Ψηφιακή
χειρήσεις µε δυνατότητα
Στρατηγική, Συµβατός
%
0,10
0,22
αποδοχής Ηλεκτρονικών
µε i2010 / ΠαρατηρηΠληρωµών για Πωλήσεις
τήριο για την ΚτΠ
µέσω ∆ιαδικτύου
Επιχειρήσεις που χρησιµο% επί του
Επεξεργασµένος
ποιούν ∆ηµιουργούµενες
συνόλου των δείκτης από Ψηφιακή
Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου
επιχειρήσεων Στρατηγική Συµβατός
78,37
86,65
που είναι Πλήρως ∆ιαθέσιτης Περιφέ- µε i2010 / Παρατηρηµες Ηλεκτρονικά
ρειας ΣΕ
τήριο για την ΚτΠ
Επεξεργασµένος
Επωφελούµενοι Πολίτες
δείκτης από Ψηφιακή
από Χρηµατοδοτούµενους
Αριθµός
Στρατηγική Συµβατός
0
32.426
Εξοπλισµούς ΤΠΕ
µε i2010 / Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Πολίτες που χρησιµοποιούν
Επεξεργασµένος
5,00
10,00
%
τις ∆ηµιουργούµενες Υπηδείκτης από Ψηφιακή
ρεσίες ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Στρατηγική Συµβατός
που είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµε i2010 / Παρατηρηµες Ηλεκτρονικά
τήριο για την ΚτΠ
ΕΥ∆ ΚτΠ
Πολίτες που χρησιµοποιούν
5,00
10,00
%
Νέος ∆είκτης / Παρατις ∆ηµιουργούµενες Υπητηρητήριο για την ΚτΠ
ρεσίες που είναι Πλήρως
ΕΥ∆ ΚτΠ
∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά
(εκτός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
)

Αναµενόµενα αποτελέσµατα
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του 8ου Άξονα Προτεραιότητας µπορούν να συνοψισθούν στα εξής:
• Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
• Βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων
• Προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
• Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
• Ενίσχυση της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας και αύξηση της απασχόλησης
• Ψηφιακός εκσυγχρονισµός και αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
• Ανάπτυξη µόνιµων δεσµών µεταξύ ερευνητικής και επιχειρηµατικής κοινότητας
Ωφελούµενοι - Θέµατα εφαρµογής
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιδιώκει να έχει τις µέγιστες επιπτώσεις από τους διατιθέµενους πόρους, µέσω της συγκέντρωσης της προσπάθειας (στόχευσης) σε συγκεκριµένους τοµείς, κλάδους, περιοχές και κοινότητες. Υπό αυτήν την απαίτηση ο Άξονας Προτεραιότητας 8 επικεντρώνεται στη στήριξη του επιχειρηµατικού δυναµικού της ΧΕ. Οι
επιχειρήσεις και οι επιχειρηµατίες αποτελούν τους κύριους ωφελούµενους των παρεµ-
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βάσεων του άξονα. Οι δράσεις Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας της Περιφέρειας,
ανάλογα και µε τους επιµέρους στόχους τους, θα είναι ανοικτές και σε συνεργασίες και
δικτυώσεις µε φορείς των άλλων περιφερειών της χώρας καθώς και µε αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών.
Αναλυτικότερα, οι οµάδες στόχοι των ωφελούµενων επιχειρήσεων µπορούν να διακριθούν ανά τοµέα και µέγεθος:
√ Μικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις
√ Επιχειρήσεις µεταποιητικού κλάδου
√ Επιχειρήσεις τοµέα υπηρεσιών και εµπορίου
√ Επιχειρήσεις τουριστικού κλάδου
√ Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας
√ Επιχειρήσεις «παραδοσιακών» κλάδων
√ Νέες επιχειρήσεις
√ Τεχνοβλαστοί – spin-offs
Στους ωφελούµενους επιχειρηµατίες διακρίνονται οι οµάδες στόχοι:
√ Υπαρχόντων επιχειρηµατιών
√ Νέων επιχειρηµατιών
√ Γυναικών επιχειρηµατιών
√ ΑΜΕΑ επιχειρηµατιών
√ ∆υνητικών επιχειρηµατιών (ευρύτερου πληθυσµού - επιστηµόνων – ερευνητών).
Στις οµάδες στόχους του επιχειρηµατικού δυναµικού συγκαταλέγονται επίσης:
√ ∆ηµόσιες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
√ Φορείς – οργανώσεις επιχειρήσεων (Επιµελητήρια)
Η δεύτερη βασική οµάδα ωφελούµενων του Άξονα Προτεραιότητας 8 είναι το ερευνητικό
δυναµικό της περιοχής ΧΕ. Αναλυτικότερα οι οµάδες στόχοι είναι:
√ Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και ΤΕΙ
√ Τεχνολογικά Πάρκα και πόλοι καινοτοµίας
√ Ερευνητικά εργαστήρια
√ Τµήµατα Ε&Α
√ Ινστιτούτα Έρευνας και Τεχνολογίας
√ Ερευνητές
√ Γυναίκες ερευνητές
Ως εναλλακτικές νοµικές µορφές για τις ενισχύσεις ορίζονται:
• σφαιρικές επιχορηγήσεις (global grants) µέσω περιφερειακών φορέων
• συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
• ανάθεση σε εξειδικευµένο ευρωπαϊκό µηχανισµό (JESSICA)
Αξιοποίηση σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων (µε τη χρήση και της πρω•
τοβουλίας JEREMIE)
• ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης του Υπ. Ανάπτυξης και του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης
• Αναπτυξιακός Νόµος
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3.5.3 Άξονας 9: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Ηπείρου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας προτεραιότητας περιλαµβάνει κατηγορίες παρεµβάσεων που αναµένεται να
βελτιώσουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, µέσω προώθησης της ψηφιακής σύγκλισης και βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων σε τοµείς προτεραιότητας για την Περιφέρεια.
Για την επίτευξη του στόχου απαιτείται πέραν της κλασσικής µεθόδου υποστήριξης της
επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας µέσω επενδυτικών κινήτρων, η υιοθέτηση και αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη και εισαγωγή επιχειρηµατικών καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία.
Σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας επιτυχίας στην προσπάθεια αυτή αναδεικνύεται η αξιοποίηση του αξιόλογου ερευνητικού και επιστηµονικού δυναµικού της Περιφέρειας µέσω συνεργασιών της επιχειρηµατικής κοινότητας µε τα Ινστιτούτα και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Περιφέρειας για την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση προϊόντων και
υπηρεσιών σε τοµείς προτεραιότητας για την Ήπειρο.
Θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα και διεύρυνση των δράσεων µέσω και της αξιοποίησης των παρεµβάσεων τοµεακών προγραµµάτων όπως ΑνταγωνιστικότηταςΕπιχειρηµατικότητας, Ψηφιακής σύγκλισης, Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, εκπαίδευση και δια βίου µάθηση.
Πίνακας 51:Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
9.1. Βελτίωση της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας και
της ποιότητας ζωής µε
αξιοποίηση των ΤΠΕ

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

1. Εισαγωγή, χρήση και
αξιοποίηση των ΤΠΕ από
επιχειρήσεις
2. Ανάπτυξη εφαρµογών
και δηµιουργία υπηρεσιών
µέσω αξιοποίησης των
ΤΠΕ σε τοµείς προτεραιότητας για την Ήπειρο
3 Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕισότιµη συµµετοχή των
πολιτών της Περιφέρειας
στην ψηφιακή Ελλάδα

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων ώστε να
βελτιώσουν τη λειτουργία και ανταγωνιστικότητά τους µέσω
της χρήσης των νέων ΤΠΕ
Στόχος είναι να αναπτυχθεί η εφαρµογή και η δηµιουργία
υπηρεσιών των ΤΠΕ σε κλάδους που είναι ζωτικής σηµασίας για την περιφέρεια.

4 Ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη
9.2. Ενίσχυση της καινοτοµικής ικανότητας
της Περιφέρειας για την
ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων
και υπηρεσιών

1. ∆ηµιουργία – ανάπτυξη
περιφερειακών πόλων
καινοτοµίας σε τοµείς
προτεραιότητας για την
Ήπειρο
2. Ενίσχυση των υποδοµών Ε&ΤΑ σε τοµείς προτεραιότητας για την περιφερειακή οικονοµία
3. Ενίσχυση ΜΜΕ για την
ανάπτυξη ή βελτίωση
προϊόντων και υπηρεσιών

Σκοπός της δράσης είναι η ευρύτερη δυνατή συµµετοχή των
πολιτών στο νέο κόσµο των ψηφιακών τεχνολογιών και
υπηρεσιών. Επίσης θα επιδιωχθεί η προώθηση δράσεων
για την ανάπτυξη γρήγορου Internet (ασύρµατο ευρυζωνικό
δίκτυο) σε επιλεγµένα σηµεία της Περιφέρειας προκειµένου
να ενισχυθεί η δυµατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης από
επιλεγµένες πληθυσµιακές οµάδες όπως νέοι , κάτοικοι
αποµακρυσµένων περιοχών, τουρίστες κ.α.
Η εφαρµογή της ψηφιακής τεχνολογίας για την παροχή
ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη θα συνέβαλε στον
εκσυγχρονισµό της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην καθηµερινότητα των πολιτών.
Μέσω των πόλων καινοτοµίας η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών στην παραγωγή, σε
τοµείς προτεραιότητας για την Περιφέρεια.
Η δράση στοχεύει στη δηµιουργία ή/και ενίσχυση υφιστάµενων υποδοµών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (π.χ.
ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήµιο, ΤΕΙ, επιχειρήσεις) µε
στόχο την ανάπτυξη της έρευνας σε τοµείς που ενδιαφέρουν την Περιφέρεια.
Η δράση προβλέπει την ενίσχυση των ΜΜΕ ώστε να αναπτύξουν ή βελτιώσουν την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών για τοµείς προτεριαότητας στην Περιφέρεια
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4. Ανάπτυξη δικτύων για
τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη διερεύνηση των
τεχνολογικών προοπτικών
σε επιλεγµένους κλάδους
της περιφερειακής οικονοµίας
9.3. Προώθηση της
επιχειρηµατικότητας –
Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος

1 Ενίσχυση συλλογικών ή
κλαδικών φορέων για την
ανάπτυξη δράσεων επιχειρηµατικής εξωστρέφειας για επιλεγµένους κλάδους της περιφερειακής
οικονοµίας
2 ∆ηµιουργία ή βελτίωση
οργανωµένων χώρων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

Στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει την ανάπτυξη δικτύων
µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας υπέρ των τοπικών επιχειρήσεων σε επιλεγµένους κλάδους της περιφερειακής οικονοµίας. Επίσης οι δράσεις Έρευνας , Τεχνολογίας
και Καινοτοµίας της Περιφέρειας , ανάλογα και µε τους επιµέρους στόχους τους, θα είναι ανοιχτές και σε συνεργασίες
και δικτυώσεις µε τους φορείς των άλλων περιφερειών της
χώρας καθώς και µε αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών.
Οι συµπράξεις επιχειρήσεων (π.χ. οµάδες, clusters, επιµελητήρια) δύνανται να δηµιουργήσουν οικονοµίες κλίµακας
κατά την ανάπτυξη δράσεων εξωστρέφειας (π.χ. εξαγωγές,
προµήθειες, δίκτυα πωλήσεων στο εξωτερικό, συµµετοχή
σε εκθέσεις, υπεργολαβίες κ.α.),. Η δράση προβλέπει την
στήριξη αυτών των δράσεων και πρωτοβουλιών.
Επιχειρηµατικές και παραγωγικές υποδοµές όπως είναι οι
οργανωµένοι χώροι (π.χ. ΒΕΠΕ, εµπορικοί χώροι κ.α.)
δύνανται να συµβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και στην προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδύσεων
στους τοµείς των υπηρεσιών, του εµπορίου και της µεταποίησης.
Με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, τη βελτίωση της επιχειρηµατικής δοµής και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της τοπικής περιφερειακής οικονοµίας. θα υλοποιηθούν δράσεις εφαρµογής τοπικών συµφώνων ποιότητας κυρίως σε επιχειρήσεις ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων ειδικότερα εναλλακτικού τουρισµού,
δράσεις ενίσχυσης της µεταποίησης & του εµπορίου κυρίως
στους κλάδους/κατηγορίες προιόντων όπως δοµικά υλικάµεταλλικά προιόντα, προιόντα ξύλου-έπιπλο, παραδοσιακή
βιοτεχνία κλπ

3 Ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων στους τοµείς
της µεταποίησης. των
υπηρεσιών και του εµπορίου

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
∆ΕΙΚΤΕΣ
ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Επιχειρήσεις που θα ενταχθούν
από τα προγράµµατα
Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται

∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕ
ΣΜΑΤΟΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ
Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται
Νέες θέσεις εργασίας (µικτές) που
δηµιουργούνται από τις ΜΜΕ

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ
Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 2003

Αριθµός
Αριθµός

ΕΣΥΕ /2005

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
%

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

Αριθµός

ΠΕΠ Ηπείρου 2000 2006

ΕΣΥΕ /2005

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
25247

ΣΤΟΧΟΣ
2013
410

10933

400

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
10933
κλίνες

ΣΤΟΧΟΣ
2013
3,65
820

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του 9ου Άξονα Προτεραιότητας µπορούν να συνοψισθούν στα εξής:
• Βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων
• Προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
• Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
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•
•

Ενίσχυση της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας και αύξηση της απασχόλησης
Ανάπτυξη µόνιµων δεσµών µεταξύ ερευνητικής και επιχειρηµατικής κοινότητας

Ως εναλλακτικές νοµικές µορφές για τις ενισχύσεις ορίζονται:
• συνολικές επιχορηγήσεις (global grants) µέσω περιφερειακών φορέων
• συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
• ανάθεση σε εξειδικευµένο ευρωπαϊκό µηχανισµό (JESSICA)
• εγκεκριµένα καθεστώτα ενίσχυσης εκτός του Αναπτυξιακού Νόµου
• Αναπτυξιακός Νόµος
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3.6. Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
Γενικός στόχος – περιγραφή
Η ενότητα στοχεύει στην έγκαιρη προετοιµασία και εύρυθµη υλοποίηση του ΕΠ.
Η εµπειρία της Γ’ Προγραµµατικής περιόδου κατέδειξε ότι πρέπει να δοθεί έµφαση αφενός στην χρηµατοδότηση ενεργειών ωρίµανσης δράσεων (Επιχειρησιακά Σχέδια, Μελέτες Σκοπιµότητας, Μελέτες Κόστους-Οφέλους, κ.λ.π.) και αφετέρου στην υποβοήθηση
των φορέων υλοποίησης για την κάλυψη των διαχειριστικών αδυναµιών τους.
Ειδικοί στόχοι
•
Προπαρασκευή
•
∆ιαχείριση και Παρακολούθηση
•
Αξιολόγηση
•
Πληροφόρηση και Έλεγχος
•
Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δοµών υλοποίησης.

3.6.1 Άξονας 10: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής Θεσσαλίας
Ο 10ος Άξονας προτεραιότητας στοχεύει στην έγκαιρη προετοιµασία και εύρυθµη υλοποίηση του ΕΠ.
Η εµπειρία της Γ’ Προγραµµατικής περιόδου κατέδειξε ότι πρέπει να δοθεί έµφαση αφενός στην έγκαιρη χρηµατοδότηση ενεργειών ωρίµανσης δράσεων (Επιχειρησιακά Σχέδια, Μελέτες Σκοπιµότητας, Μελέτες Κόστους-Οφέλους, κ.λ.π.) και αφετέρου στην υποβοήθηση των φορέων υλοποίησης για την κάλυψη των διαχειριστικών αναγκών - αδυναµιών τους.
Οι προς χρηµατοδότηση δράσεις εµπίπτουν στις εξής κατηγορίες:
•
Προπαρασκευή
•
∆ιαχείριση και Παρακολούθηση
•
Αξιολόγηση
•
Πληροφόρηση και Έλεγχος
•
∆ιάδοση καλών πρακτικών
•
Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δοµών υλοποίησης.
Πίνακας 52:Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
10.1 Τεχνική υποστήριξη του
προγράµµατος

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Χρηµατοδότηση παρεµβάσεων που σχετίζονται µε
την προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και
έλεγχο του προγράµµατος

Η δράση περιλαµβάνει επιχειρησιακά σχέδια, µελέτες
κόστους οφέλους, σχέδια µάρκετινγκ θεσσαλικών κλάδων
και τοµέων, έρευνες, µελέτες πιστοποίησης θεσσαλικών
προϊόντων και υπηρεσιών, µελέτες για την εφαρµογή της
Κοινοτικής νοµοθεσίας, λοιπές µελέτες για την προετοιµασία, υλοποίησης και παρακολούθηση του ΠΕΠ, συµβουλευτικές-διαχειριστικές υπηρεσίες που αφορούν στην υλοποίηση του Προγράµµατος, κ.λ.π.
Η δράση περιλαµβάνει την χρηµατοδότηση αξιολογήσεων
στρατηγικής και επιχειρησιακής φύσης για την παρακολούθηση της εξέλιξης και την υποστήριξη του προγράµµατος
Η δράση περιλαµβάνει την χρηµατοδότηση της υλοποίησης του προγράµµατος Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας
του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2007-13, την διάδοση καλών πρακτικών καθώς και την χρηµατοδότηση των ενεργειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών κλπ.

Χρηµατοδότηση παρεµβάσεων για την αξιολόγηση
του προγράµµατος
Χρηµατοδότηση των δράσεων Πληροφόρησης –
∆ηµοσιότητας του Προγράµµατος
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Αναµενόµενα αποτελέσµατα
• Εξασφάλιση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διοίκησης, διαχείρισης και υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναγκαίων λειτουργιών
• Αποτελεσµατικός συντονισµός µεταξύ τελικών δικαιούχων, φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης και της Ε.Ε.
• Εξασφάλιση της έγκαιρης και ισότιµης ενηµέρωσης των δυνητικών Τελικών ∆ικαιούχων, της προβολής και της δηµοσιότητας των παρεµβάσεων
• Ολοκληρωµένος αναπτυξιακός σχεδιασµός για την υλοποίηση των γενικών και
ειδικών αναπτυξιακών στόχων της περιοχής.
Ωφελούµενοι
Τελικοί ∆ικαιούχοι, Υπηρεσίες της Περιφέρειας

3.6.2 Άξονας 11: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής Στερεάς Ελλάδας
Στρατηγική
Ο Άξονας επιδιώκει να κάλυψη χρηµατοδοτικές ανάγκες για την προπαρασκευή, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος καθώς και δράσεις δηµοσιότητας, ελέγχου και ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των φορέων που εµπλέκονται
στην υλοποίησή του.
Στόχοι του Άξονα
Κύριος στόχος του Άξονα είναι η υποστήριξη του σχεδιασµού, εφαρµογή παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράµµατος µε στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του, µέσω ενεργειών που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση τυχών
προβληµάτων εφαρµογής, την αναγκαία εξειδίκευση του σε επιµέρους θέµατα, την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρµογής και την αρτιότερη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων φορέων και των πολιτών. Ο Άξονας µέσω των δράσεων πληροφόρησης αναµένεται επίσης να συµβάλει στην τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών διαφάνειας.
Πίνακας 53:Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ

11.1 Τεχνική υποστήριξη
του προγράµµατος

Χρηµατοδότηση παρεµβάσεων που σχετίζονται µε την προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του
προγράµµατος
Χρηµατοδότηση παρεµβάσεων για την αξιολόγηση του προγράµµατος, µελετών και ενεργειών πληροφόρησηςδηµοσιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΡΑΣΕΩΝ

Αναµενόµενα αποτελέσµατα
• Εξασφάλιση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διοίκησης, διαχείρισης και υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναγκαίων λειτουργιών
• Αποτελεσµατικός συντονισµός µεταξύ τελικών δικαιούχων, φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης και της Ε.Ε.
• Εξασφάλιση της προβολής και της δηµοσιότητας των παρεµβάσεων
• Ολοκληρωµένος αναπτυξιακός σχεδιασµός για την υλοποίηση των γενικών και
ειδικών αναπτυξιακών στόχων της περιοχής.
Ωφελούµενοι
Τελικοί ∆ικαιούχοι, Υπηρεσίες της Περιφέρειας
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3.6.3 Άξονας 12: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής Ηπείρου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΙ
Ο συγκεκριµένος Άξονας αφορά στην υλοποίηση παρεµβάσεων για την υποστήριξη της
αποτελεσµατικής εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Πίνακας 54:Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων
ΚΟΡΜΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
12.1 Τεχνική υποστήριξη
του προγράµµατος

∆ΡΑΣΕΙΣ
Χρηµατοδότηση παρεµβάσεων που σχετίζονται µε
την προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και
έλεγχο του προγράµµατος
Χρηµατοδότηση παρεµβάσεων για την αξιολόγηση
του προγράµµατος
Χρηµατοδότηση των δράσεων Πληροφόρησης –
∆ηµοσιότητας του Προγράµµατος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

ΟΜΑ∆ΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ
Τελικοί ∆ικαιούχοι, Υπηρεσίες της Περιφέρειας
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Εξασφάλιση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διοίκησης, διαχείρισης και υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναγκαίων λειτουργιών
• Αποτελεσµατικός συντονισµός µεταξύ τελικών δικαιούχων, φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης και της Ε.Ε.
• Εξασφάλιση της προβολής και της δηµοσιότητας των παρεµβάσεων
• Ολοκληρωµένος αναπτυξιακός σχεδιασµός για την υλοποίηση των γενικών και
ειδικών αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.
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3.7 Συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας των προτεραιοτήτων του ΕΠ της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλία – Στερεά
Ελλάδα - Ήπειρος µε εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες
Οι παρακάτω Πίνακες 55-61 αποτυπώνουν τη συνάφεια µεταξύ των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ ΧΕ Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος και των εθνικών και ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Εύκολα διαπιστώνεται ο υψηλός βαθµός συνάφειας και εύλογα
αναµένεται ότι η υλοποίηση των δράσεων των αξόνων της ΧΕ ΘΣΗ θα συµβάλλει και
στην υλοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.
Πίνακας 55:Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας µε ΣΚΓΚ (ΚΓ 1)
ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ ΧΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Άξονας 1
Άξονας 2
Άξονας 3
Άξονας 4
Άξονας 5
Άξονας 6
Άξονας 7
Άξονας 8
Άξονας 9
Άξονας 10
Άξονας 11
Άξονας 12
++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 1
Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις
και απασχόληση
Επέκταση και
Ενίσχυση των συνεργιών Αντιµετώπιση του θέµατος της
βελτίωση των
ανάµεσα στην προστασία εντατικής χρησιµοποίησης παµεταφορικών
του περιβάλλοντος και στην ραδοσιακών πηγών ενέργειας
υποδοµών
ανάπτυξη
στην Ευρώπη
++
+
++
+
++
+
+
++
++
+
++
++
+
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Πίνακας 56:Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας µε ΣΚΓΚ (ΚΓ 2)
ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ
ΧΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Άξονας 1
Άξονας 2
Άξονας 3
Άξονας 4
Άξονας 5
Άξονας 6
Άξονας 7
Άξονας 8
Άξονας 9
Άξονας 10
Άξονας 11
Άξονας 12
++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2
Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη
Αύξηση και βελτί∆ιευκόλυνση της
Προώθηση της
Βελτίωση της
ωση των επενδύκαινοτοµίας και
κοινωνίας των
πρόσβασης στη
σεων στην Έρευνα
προώθηση της
πληροφοριών
χρηµατοδότηση
και Τεχνολογική
επιχειρηµατικότητας
για όλους
Ανάπτυξη (ΕΤΑ)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
++
++
+
++
++
++
+
++
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Πίνακας 57:Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας µε ΣΚΓΚ (ΚΓ 3)
ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠ ΧΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Άξονας 1
Άξονας 2
Άξονας 3
Άξονας 4
Άξονας 5
Άξονας 6
Άξονας 7
Άξονας 8
Άξονας 9
Άξονας 10
Άξονας 11
Άξονας 12
++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια

Προσέλκυση και
διατήρηση περισσοτέρων
ανθρώπων
στην αγορά
εργασίας και
εκσυγχρονισµός
των συστηµάτων κοινωνικής
προστασίας
+
+
+
++
++
++
+
+
+
+
+
+

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 3
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
∆ιοικητικές
Βελτίωση της
Αύξηση των
ικανότητες
προσαρµοστικότηεπενδύσεων
τας των εργαζοµέστο ανθρώπινο κεφάλαιο
νων και των επιµέσω της βελχειρήσεων και
τίωσης της
αύξηση της ευελιεκπαίδευσης
ξίας της αγοράς
και της ειδίεργασίας
κευσης

++
++
++
+
+
+
+
+
+

++
++
++
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Προστασία
της υγείας
των εργαζοµένων

++
++
++

+
+
+

Πίνακας 58:Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας µε ΣΚΓΚ (ΚΓ 4): Εδαφική διάσταση
της πολιτικής συνοχής
ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ ΧΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Άξονας 1
Άξονας 2
Άξονας 3
Άξονας 4
Άξονας 5
Άξονας 6
Άξονας 7
Άξονας 8
Άξονας 9
Άξονας 10
Άξονας 11
Άξονας 12
++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 4
Εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής
Συµβολή των
Υποστήριξη για την οικονοµική
∆ιασυνοριακή, διαπόλεων στην
διαφοροποίηση των αγροτικών
περιφερειακή και
ανάπτυξη και
περιοχών, των περιοχών αλιείας
διακρατική συνερστην απασχόληση και των περιοχών µε φυσικά
γασία
µειονεκτήµατα
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
++
+
++
++
+
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Πίνακας 59:Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας µε ΕΣΠΑ
ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ ΧΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Άξονας 1
Άξονας 2
Άξονας 3
Άξονας 4
Άξονας 5
Άξονας 6
Άξονας 7
Άξονας 8
Άξονας 9
Άξονας 10
Άξονας 11
Άξονας 12
++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια

Θεµατικές και Χωρικές Προτεραιότητες Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΕΣΠΑ
Επένδυση
ΕδαφιΚοινωΑπασχόΘεσµικό
Ελκυστικότητα
Χωρική
στον παρακή Συνία της
ληση και
περιβάλτης Ελλάδας και
ανάπτυγωγικό τοµέα
νεργαγνώσης
κοινωνική
λον
των περιφερειών
ξη (αστική,
της οικονοµίσία
και καισυνοχή
της, ως τόπου
ορειας
(Στόχος
νοτοµία
επενδύσεων,
νών,
3)
εργασίας και
νησιώτιδιαβίωσης
κων και
αγροτικών
περιοχών)
+
+
++
+
+
+
+
++
+
+
+
+
++
+
+
+
+
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++
+
+
+
++
+
++
++
+
+
+
++
+
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+
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+
+
+
+
+
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+
+
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+
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+
+
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Πίνακας 60:Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας Με Γενικούς Στόχους ΕΣΠΑ
Γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ

Η αύξηση των παραγωγικών
επενδύσεων και των εισροών
Ξένων Άµεσων Επενδύσεων
Η ανάπτυξη βιώσιµης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας
Η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και
των παρεχόµενων τουριστικών
υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.
Η προβολή της χώρας στη διεθνή
κοινότητα και στις αγορές στόχου
ως γεωστρατηγικής πύλης εισόδου στην ΕΕ και χώρος ανάπτυξης διεθνούς επιχειρηµατικότητας.
Η βελτίωση της ποιότητας και της
έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους
ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας
και µετάβασης στην οικονοµία της
γνώσης.
Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας
µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληρο-

Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας
Αξ1
Αξ2
Αξ3

Άξονες ΕΠ ΧΕ ΘΣΗ
Αειφόρος ανάπτυξη
Ψηφιακή σύγκλιση και
και ποιότητα ζωής
Επιχειρηµατικότητα

+

+

+

+

+

+

++

++

++

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
Αξ
Αξ
Αξ
10
11
12
+
+
+

+

+

+

+

+

+
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++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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++
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

+

+

+

+

+

+

++

++

++

+

+

+

+

+

+

Αξ4

Αξ5

Αξ6

Αξ7

Αξ8

Αξ9
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φορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης
στην απασχόληση
Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης
∆ηµιουργία ενός αποδοτικού και
οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
Ισότητα των φύλων
Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και αποτελεσµατική εφαρµογή τους για τη
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής
δράσης και την αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός
των φυσικών υποδοµών και των
συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας
Ενίσχυση της συµβολής του ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και
την αειφόρο ανάπτυξη
Αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος
Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής
Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής
ανάπτυξης της χώρας
Βιώσιµη αστική ανάπτυξη
Ανάπτυξη ορεινών περιοχών
Ανάπτυξη νησιώτικων περιοχών
Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται µε την αλιεία
∆ιασυνοριακή, διακρατική και
διαπεριφερειακή συνεργασία
++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια
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Πίνακας 61:Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας µε ΕΠΜ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠ ΧΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Άξονας 1
Άξονας 2
Άξονας 3
Άξονας 4
Άξονας 5
Άξονας 6
Άξονας 7
Άξονας 8
Άξονας 9
Άξονας 10
Άξονας 11
Άξονας 12
++ Άµεση Συνάφεια
+ Έµµεση Συνάφεια

∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στις
Αγορές
Προϊόντων

+
+
+
+
+
+

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ – ΠΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ
ΚοινωΑγορές
ΠεριβάλΠεριφερειακή
Επανίδρυση
νία της
Κεφαλον και
και Κοινωνική
της ∆ηµόσιΓνώλαίου
Βιώσιµη
Συνοχή
ας ∆ιοίκησης
Ανάπτυσης
ξη

+
+
+
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+
+
+

+
+
+
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+
+
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+
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3.8 Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε αυτές που
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων
των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.

Το κείµενο που ακολουθεί είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ,
το Πρόγραµµα Αγροτική Ανάπτυξη και το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιεία και οριοθετεί
τις παρεµβάσεις µεταξύ των Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ.

1. Γενικά
Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας
των αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας,
η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από «διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική) το σύνολο των
οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου.
Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος
των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού
των πράξεων των Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο ότι
οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο
στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών και των
περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.
Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν:
•

Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον

•

Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται, επίσης στους ακόλουθους τοµείς παρεµβάσεων:
•

∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό

•

Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος.
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•

Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΓΤΑΑ

•

Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας
τοπικής στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών, οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων.
Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 61 - 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, της
20/9/2005, «για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η προσέγγιση Leader.
Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας (ΕΠΑΛ)
2007 -2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου,
της 27/7/2006, για το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα τοπική στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή.
Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (κατεύθυνσης
φυτικής και ζωικής παραγωγής) και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων (άξονας 1 ΠΑΑ),
στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.
Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), δράσεις επιχειρηµατικότητας
και γενικότερα όλες οι δράσεις, οι οποίες αφορούν στην πρώτη µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις στο λιανικό εµπόριο) που καλύπτονται από
το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, καθώς και δασικών προϊόντων, χρηµατοδοτούνται
κατά αποκλειστικότητα από το ΕΓΤΑΑ. Σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005, η στήριξη
από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ µικρές, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις,
κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής26 καθώς και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο
εργασιών µικρότερο των 200 εκ. €. Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Καν.
1698/2005.
Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων
και της θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι εξαντλήσεων των
πόρων του ΕΠΑΛ.

26

Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων ατόµων και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους. Ειδικότερα:
;

Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατ. Ευρώ.

;

Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους και
ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.
Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόµενους

;

και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.
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Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π. χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του ΕΠΑΛ.
Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές προβλέπονται στον Καν. 1198/200527.
Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από
το ΕΤΠΑ.
Τα κριτήρια διαχωρισµού, που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα οποία εκφράζονται
σε χρηµατοοικονοµικούς όρους, αφορούν στο συνολικό προϋπολογισµό της παρέµβασης (δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή).

27

Οι ενισχύσεις επενδύσεων από το ΕΤΑ περιορίζονται σύµφωνα µε τον Καν. 1198/2006 σε πολύ µικρές,
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (οµοίως, σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ, της Επιτροπής) καθώς και σε
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι
µικρότερος από 200 εκ. Ευρώ.
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2.

Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού

2.1 Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το
ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρµογής του άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ)
2007 -2013 σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρµογής
του ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:

2.1.1 Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και
τη διατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άξονας
3 ΠΑΑ)
•

Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και
πληροφόρησης), σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές
σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων των περιοχών.

•

Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου (µνηµεία,
γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της υπαίθρου
(όπως αναβαθµίδες κ.λ.π.).

Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται παρεµβάσεις σε µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα
300.000€ .
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.

2.1.2 Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές (άξονας 3 ΠΑΑ)
Α)

Παρεµβάσεις σε κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές - εκθετήρια
που σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά, κέντρα
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηµατογράφος).
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών
είναι τα 300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.

Β)

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή,
προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ.
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Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών,
είναι τα 300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική δραστηριότητα.

2.1.3 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).
Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη συνολική
αναβάθµιση χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά βάση ορεινών
και µειονεκτικών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε εφαρµογή συνολικής µελέτης αναβάθµισης28 του οικισµού. Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν
τα παρακάτω:
•

βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων,
πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.)

•

αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

•

αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και
ιστορικής αξίας

Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο
συνολικός προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .
∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισµένων «παραδοσιακών οικισµών» θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ.

2.1.4 Υποδοµές πρόσβασης.
Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού
µέχρι 500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.

2.1.5 Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ).
Το ΕΤΑ θα χρηµατοδοτεί:
(α) Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις ελλιµενισµού
και προϋπολογισµού µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά, όπως αυτά
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας 2007 –2013.
(β)

Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.

28

Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής
και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού.
Αυτή η κατηγορία παρέµβασης δεν εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα προσδιορισθεί σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν
ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης)
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2.1.6 Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών, ανάπτυξης και εφαρµογών
ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση του πολίτη, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από το
ΕΤΠΑ.

2.1.7 Λοιπά έργα υποδοµών
Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ.
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3. Ανθρώπινο δυναµικό

3.1. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης,
εξειδικεύεται, ως ακολούθως:
ΕΓΤΑΑ

ΕΚΤ

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που
θα αφορά στη θεµατολογία και στους δικαιούχους
των παρακάτω µέτρων του Αξονα 2 του ΠΑΑ 20072013.

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα αφορά στη
θεµατολογία και στους δικαιούχους των παρακάτω µέτρων του άξονα
1 καθώς και των µέτρων των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013

211

Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα
στους γεωργούς ορεινών περιοχών

112

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

212

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε
µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών.

121

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων

213

Natura 2000

123

Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα

214

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Κατάρτιση στο πλαίσιο εφαρµογής των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ
(Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας – Προσέγγιση Leader), όπως αυτοί καθορίζονται
στον Καν. 1698/05.

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των
ζώων

216

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις
(γεωργία)

221

Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

222

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών
συστηµάτων σε γεωργική γή

223

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

225

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

226

Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης.

227

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις
(δάση)
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Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις
πληροφόρησης-εκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως:

ενηµέρωσης–

Όσον αφορά δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν όλες τις στρατηγικές, πολιτικές και κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα προγραµµατική περίοδο, υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του ΕΓΤΑΑ , µέσω
του ΠΑΑ.
Ειδικότερα:
; Οι δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία αφορούν Περιβαλλοντικά ζητήµατα (Κοινοτική Στρατηγική Βιοποικιλότητας, ∆ίκτυο Natura 2000, Πλαίσιο για τα νερά, Θεµατική στρατηγική για την προστασία
του εδάφους, Κοινοτικό πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή, Θεµατική στρατηγική για τη µόλυνση του αέρα, Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση
των φυτοφαρµάκων), στρατηγική για τα δάση, καινοτοµία στις στρατηγικές
για την αγροτική ανάπτυξη, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, βιοενέργεια, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.
; Oι δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης για θέµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές καθώς και για Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ.

3.2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013
∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές
δράσεις θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.
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4. Περιβάλλον
4.1 Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα
Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα
(φύση, έδαφος, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή,
πολιτική προστασία, µηχανισµοί-εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξίαπολεοδοµία).
Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου και
για τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και διασφάλισης συµπληρωµατικότητας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται ανά τοµέα:

Τοµέας «Φύση»:
¾

¾

¾

Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και γενικότερα τα θέµατα παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 αποτελεί από
τα σηµαντικότερα πεδία εφαρµογής κριτηρίων διαχωρισµού, ιδιαίτερα µεταξύ των
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση στον πίνακα 2 που ακολουθεί).
Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων και
οργανισµών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα
χρηµατοδοτηθούν από κάθε Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των
προγραµµατικών κειµένων. Γενικό κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες µόνο στο πλαίσιο
του ΕΓΤΑΑ.
Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα
θα χρηµατοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν από τα
ΠΕΠ, µέσω του ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραµµατική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και
άλλες φυσικές καταστροφές. (Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται
από το ΕΤΠΑ (βλ. και πίνακα 1)).

Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»:
¾

Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή άλλους
κινδύνους (Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).
Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί δράσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών,
ως ανωτέρω.
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Τοµέας «Kλιµατική Aλλαγή»:
¾

Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΕΓΤΑΑ (µέσω ΠΑΑ),
θα συγχρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µικρής κλίµακας (συνολικού προϋπολογισµού έως 300.000 €) επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ που αφορούν σε δικαιούχους γεωργούς και για ίδια κατανάλωση, στο πλαίσιο του Άξονα 3, του ΠΑΑ.
Επενδύσεις στο σύνολο της χώρας που αφορούν σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ
για την πώληση ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.

Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ (από τον ‘Άξονα
Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ 2007 – 2013).

¾

Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας
του όζοντος:
Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά σε
επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής) καθώς και των επιχειρήσεων σχετιζοµένων µε την πρώτη µεταποίηση των
προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης.
Παρεµβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαµβάνονται
στο ΠΑΑ, µέσω της παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο εφαρµογής
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων.

Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»:
Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ

Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»:
¾

Οι παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά παρεµβάσεις σχετικές µε την οριοθέτηση, καταγραφή και αποτύπωση δασών και δασικών εκτάσεων, δύναται η χρηµατοδότηση να γίνει από το ΕΓΤΑΑ.

Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, διαµορφώθηκε ο Πίνακας 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του τοµέα
περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το
ΕΓΤΑΑ.
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Πίνακας 1: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ
ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Αντιπληµµυρικά έργα

♦

♦

ΕΓΤΑΑ

♦

Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής υδρονοµίας σε
δάση
Αρδευτικά δίκτυα

29

♦

∆ίκτυα ύδρευσης

♦

♦

♦

♦

♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για άρδευση
Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση

♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή αγροτικές περιοχές
υπό όρους (µικτής χρήσης, ύδρευση- άρδευση)
Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Nαtura 2000

30

♦
♦

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Υψηλής Αισθητικής αξίας,
µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, στο
πλαίσιο εφαρµογής του Καν. 1698/2005
Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος

♦

∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις

♦

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, θέσεις
θέας (αγροτικές περιοχές)

♦

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, θέσεις
θέας (περιοχές Natura 2000)

♦

Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ.

♦

Βιολογικοί καθαρισµοί

♦

♦

∆ιαχείριση απορριµµάτων

♦

♦
♦

Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)
♦

Άγρια πανίδα και χλωρίδα

♦

Προστασία άγριας πανίδας και χλωρίδας µέσω εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων στο πλαίσιο εφαρµογής του Καν. 1698/2005
Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA

31

♦

♦
♦

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (προϊόντα του παραρτήµατος 1
της συνθήκης)
Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα)

♦

Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος

♦
♦

Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για ίδια χρήση
Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής)

♦
♦

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής προέλευσης
Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης

29

♦

∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα

30

Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου
Natura 2000 (2006)
31

Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες 1 και 2.
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4.2

Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου
Natura 2000

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της χώρας, στους οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες εκτάσεις (όπως αλπικές, θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ), εσωτερικά
ύδατα, υγρότοποι, παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου, καθίσταται
προφανές ότι οι σχετικές δραστηριότητες εµπίπτουν στο πεδίο παρέµβασης τόσο των
προγραµµάτων του ΕΤΠΑ όσο και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχωρισµού.

∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου
Natura 2000 παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται
για την ενίσχυση της αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέδωσε έναν Τεχνικό Οδηγό για την καταγραφή των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων για το ∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000, (Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριµένος Τεχνικός Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο
εργαλείο για τον προσδιορισµό της συµπληρωµατικότητας και των συνεργιών που αναπτύσσονται µεταξύ των διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων καθώς και την αποφυγή
πιθανών επικαλύψεων και επαναλήψεων, σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση επιµέρους
δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και χρηµατοδοτούνται
από διαφορετικά µέσα.

Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής:
¾

¾
¾
¾
¾

Οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς
διαχείρισης, µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) καθώς και στην υλοποίηση πιλοτικών έργων, θα χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ.
Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρµογή γεωργικών και δασικών πρακτικών µέσω
της παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.
∆ράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ.
∆ράσεις προστασίας ειδών, µέσω της εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, συγχρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, ενώ
Υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας, δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών θα συγχρηµατοδοτηθούν
από το ΕΤΠΑ.

Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτυπώνεται στον Πίνακα 2, που ακολουθεί:

265

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Πίνακας 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής

+

Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον προσδιορισµό και
την κήρυξη περιοχών

+

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+

Πιλοτικά Έργα

+

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων διαχείρισης

+

∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις, ∆ικτύωση, Σύνδεσµοι µε Γαιοκτήµονες

+

Εκπόνηση και Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

ΕΓΤΑΑ

Παρατηρήσεις

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων διαχείρισης +
Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση Περιοχών

+

Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού

+

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι
Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών

+

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός ορεινών

+

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία 2000/60

+

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)

+

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών

+

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη

+

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

+

Ενισχύσεις Natura (δάση)

+

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)

+

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς
∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη

+
+

∆ιαχείριση Προστασίας – Είδη, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων

+

∆ιαχείριση Προστασίας – Εισβάλλοντα Ξενικά Είδη

+

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης

+

Παροχή Υπηρεσιών και απώλεια εσόδων από αγροτικές δραστηριότητες

+

Παρακολούθηση και επισκόπηση

+

∆ιαχείριση Κινδύνων

+

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών

+

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Εθνικής και Περιφερειακής εµβέλειας

+

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Τοπικής εµβέλειας
Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς ∆ιαχείρισης

+
+

Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και την εκτίµηση περιοχών +
Natura 2000
Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για δικαιώµατα ανάπτυξης

+

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών

+

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων
Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση
Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση (αγροτική οδοποιία)

+
+
+
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Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου, δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το
συντονισµό των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες
της Ειδικής Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση της Eιδικής
Yπηρεσίας αναµένεται ότι όχι µόνο θα διασφαλίσει την αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα
συµβάλλει στην µέγιστη συνέργεια και συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα
του Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα πηγής (Ταµείου) χρηµατοδότησης.

4.3 Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας
Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και
η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής και του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο, σχεδόν το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος
αποτελούν δράσεις για το περιβάλλον.
Ειδικότερα, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται από τον Κανονισµό του ΕΤΑ και περιλαµβάνουν:

Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το
θετικό αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα τα
υδατοκαλλιέργειας.
¾ Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και ανάπτυξη
του οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος.
¾ Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.
¾ Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς περιορισµούς, που προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000, σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
¾ Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων.
¾ ∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία και
βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός λειτουργικών
εξόδων.
¾ Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της
ελκυστικότητάς τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων και χωριών και
προστασία και βελτίωση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
¾

¾

Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, στους
φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ),
(Νόµος 2742/1999 & αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), χορηγείται
στήριξη προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για την
προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στις ΠΟΑΥ και για αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια σχετικών µελετών κλπ.
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¾

Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα διαχείρισης
στη Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση, ιδίως για:
(i)

τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να χαρτογραφηθούν οι βιοτόποι που θα προστατευθούν (Posidonia oceanica) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού,

(ii)

τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές προστατευόµενες
περιοχές), οι οποίες θα προστατευθούν στο πλαίσιο του άρθρου 7 του
Κανονισµού, και

(iii)

την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα
µε τα άρθρα 18 και 19 του Κανονισµού.
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5.

Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3
του ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν :
-

διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από γεωργούς και µη γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα παρακάτω σηµεία.

5.1 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις
από γεωργούς
Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό
πλαίσιο, οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους, µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη
δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων,
κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:

•

Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες

•

Χώροι εστίασης και αναψυχής

•

Επισκέψιµα αγροκτήµατα

•

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.).

•

Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές
µονάδες

•

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

•

Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση

•

Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος,
εκτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε σκοπό την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερµίας κλπ.).

Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
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Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές χρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού,
θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού
300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στους τοµείς της
µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.

5.2 ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη γεωργούς
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη γεωργούς, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι παρακάτω:
; Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και
µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά
την συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων, η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά
σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων.
; Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000
€ (συνολικός προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και
εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’
επέκταση) χρηµατοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το
ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000€.
; Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της µεταποίησης, εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 3,
ο οποίος αφορά στους κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.

270

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Πίνακας 3:
Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆32
153.3
158.1
158.2
158.4
158.5
158.6
158.9
159.1
172
175.1
182.1
192.0
201.0
203.0
205.2
212.1
241.4
245.1
246.3
261.3
262.1
262.5
286.1
286.2
293.9
361.1
361.2
361.3
361.4
362.9
363.0
521.2
522.5
525.5
528.1
923.1
923.2
923.3
930.1
930.2
930.4

Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ
Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά
Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή φρυγανιών, µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ.
Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών
Υφαντήρια
Ταπητουργία
Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας
Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγµατοποιίας
Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου
Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική
Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και
χαρτόνι.
Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα)
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης
Παραγωγή αιθέριων ελαίων
Κατασκευή κοίλου γυαλιού
Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών
Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων
Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας
Κατασκευή εργαλείων
Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων
Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων
Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα
Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας
Κατασκευή άλλων επίπλων
Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών
Κατασκευή µουσικών οργάνων
Παντοπωλεία
Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών
Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης
Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών
Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία
Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες
Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής
Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων
∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

32

Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.
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6.

Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) και του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ).

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και των αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικότερα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3
και 4 αλλά και µέσω του Ε.Π Αλιεία 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών».
Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων.
Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Προσέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013
Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης
που υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, στη βάση της εκ των κάτω προς τα
άνω προσέγγισης (bottom up).
Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον
Άξονα Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ, θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά.
Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013.
Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε
περιοχές, οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του
ΕΠΑΛ. Στις περιπτώσεις αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια διαχωρισµού:
•

Προκειµένου για δηµόσια έργα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηµατοδοτεί αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά
και κατά προτεραιότητα στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από
τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιευτικών Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας. Λοιπά δηµόσια έργα στις ίδιες περιοχές είναι δυνατόν να
χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ «Ποιότητα Ζωής
στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας»

•

Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού
του, για κάθε περιοχή παρέµβασης.
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7.

Οριζόντια ∆ιάταξη

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού
(µε βάση την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών προκηρύξεων) ισχύει για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο
του προγράµµατος. Στην περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισµού, η αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει σχετικά το µηχανισµό συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά
του µεριµνά για τη σχετική κατά περίπτωση άρση των κριτηρίων.
Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραµµάτων είναι µια δυναµική διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 7 ετών, τα κριτήρια διαχωρισµού µπορούν να συµπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ρήτρα Ευελιξίας 10% ΕΤΠΑ
Χρήση ρήτρας ευελιξίας για χρηµατοδότηση πεδίων ενίσχυσης του ΕΚΤ για όλες τις περιφέρειες θα γίνει στους σχετικούς άξονες «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής»
(Άξονες 4, 5 και 6) για τη χρηµατοδότηση ορισµένων δοµών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για περιορισµένη χρονική διάρκεια και µετά από την έκδοση οριζόντιας κατεύθυνσης από το ΥΠΟΙΟ.
Ειδικά για την Στερεά Ελλάδα που εντάσσεται στον Στόχο Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, χρήση ρήτρας ευελιξίας για χρηµατοδότηση πεδίων ενίσχυσης
του ΕΚΤ θα χρησιµοποιηθεί όπου απαιτείται εξειδικευµένη υποστήριξη δράσεων και του
Αξονα «Επιχειρηµατικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση» (Άξονας 8) και σε δράσεις που περιλαµβάνουν ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.
Τρόπος Υλοποίησης των δράσεων
Σηµαντικό µέρος των αξόνων σχεδιάζεται, εξειδικεύεται και υλοποιείται µέσω Πρότυπων
Καινοτόµων Σχεδίων, ή µέσω Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, ή µέσω Επιχειρησιακών Σχεδίων. Τα παραπάνω προγράµµατα θα εµπεριέχουν και δράσεις που θα χρηµατοδοτούνται και από τα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα για τις περιοχές του Στόχου Σύγκλιση, και λοιπούς φορείς, µέλη ή µη εταιρικών σχηµάτων.
Μεγάλα έργα, καθεστώτα ενίσχυσης, συνολικές επιχορηγήσεις
ΕΡΓΟ 1 : ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ο συνολικός προϋπολογισµός εκτιµάται ότι θα ανέρθει σε 250εκ €
Η διασύνδεση των Κυκλάδων αποτελεί έργο µείζονος σηµασίας για τη µελλοντική τροφοδότησή τους, λόγω των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης των φορτίων τους αλλά και των
περιορισµένων δυνατοτήτων εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής στα εν λόγω νησιά για περιβαλλοντικούς λόγους. Το προτεινόµενο για έργο αφορά τη διασύνδεση των
νήσων Σύρου, Πάρου, Νάξου, Τήνου και Μυκόνου, µε δυνατότητα επέκτασης µελλοντικά προς Μήλο για αξιοποίηση του γεωθερµικού της δυναµικού.
Η κατανοµή γίνεται στις περιφέρεις (Ν. Αιγαίο, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος) που ωφελούνται από την ενίσχυση του Νότιου Συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τα χλµ του δικτύου και τις καταναλώσεις..
ΕΡΓΟ 2: ΕΠΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ:
Εκτιµώµενος συνολικός προϋπολογισµός 50 εκ €, χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ

Αστική ανάπτυξη
Για την Αστική Ανάπτυξη ισχύουν οι ειδικές προβλέψεις και κατηγορίες ∆ράσεων κυρίως
στους άξονες προτεραιότητας 1-9. Οι πόλεις διαδραµατίζουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Αποτελούν τον τόπο συγκέντρωσης της εργασίας, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και αποτελούν κύριους χώρους για την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής συνοχής. Η κατάσταση τους σε όλους τους τοµείς επηρεάζει σε κρίσιµο βαθµό την ελκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική ένταξη και ασφάλεια σε όλο τον περιφερειακό χώρο.
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Η ΧΕ ΘΣΗ, µη διαθέτοντας ένα µεγάλο µητροπολιτικό πόλο ανάπτυξης στηρίζεται σε
ένα δίκτυο µικρών και µεσαίων πόλεων για την ενίσχυση των αναπτυξιακών αποτελεσµάτων. Στόχος του ΕΠ είναι η βελτιστοποίηση των συνθηκών στην λειτουργία των πόλεων (ξεχωριστά και ως σύνολο) που θα οδηγήσουν στην βελτίωση του αναπτυξιακού
αποτελέσµατος µέσω της συνεργασίας. Κύρια επιλογή για αυτό αποτελεί η ενθάρρυνση
της συνεργασίας των πόλεων της περιοχής µε βάση τις ακόλουθες στρατηγικές:
¾ αρµονική πολυκεντρική ανάπτυξη και δικτύωση - συνεργασία όλων των αστικών κέντρων σε περιφερειακό επίπεδο που θα δηµιουργήσει το φαινόµενο του πόλου ανάπτυξης και θα προσφέρει οικονοµικά και κοινωνικά πλεονεκτήµατα στα πλαίσια του
διεθνούς ανταγωνισµού,
¾ συντονισµός και συνέχεια του αστικού, περιαστικού χώρου και της υπαίθρου για την
αύξηση της διάχυσης των αναπτυξιακών αποτελεσµάτων και την πρόληψη φαινοµένων αστικής διάχυσης,
¾ βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών και των συνθηκών διαβίωσης για την αύξηση
της ελκυκότητας των πόλεων ως τόπου κατοικίας και επιχειρηµατικότητας,
¾ εκµετάλλευση των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών µέσων (όχι µόνο µορφών επιχορήγησης), όπως το JESSICA και προσέλκυση ιδιωτικών πόρων µε την προώθηση Σ∆ΙΤ,
για την υλοποίηση των παραπάνω στρατηγικών.
Με βάση την ανάλυση της αστικής δοµής και του αναπτυξιακού δυναµικού της περιοχής
ΧΕ, κύριες προτεραιότητες για την βιώσιµη αστική ανάπτυξη καθορίζονται:
¾ Η ανάπτυξη της βιώσιµης αστικής κινητικότητας, η προώθηση λιγότερο οχλούντων
συστηµάτων αστικών µεταφορών και η ενίσχυση της κινητικότητας όλων των οµάδων
του πληθυσµού (ειδικά για ΑΜΕΑ, τρίτη ηλικία).
¾ Η απρόσκοπτη σύνδεση των αστικών περιοχών µε τα δίκτυα ΤΕΝ-Τ και ΤΕΝ-Ε
(ΠΑΘΕ, Φ.Α., Σ/δ ΠΑΘΕ).
¾ Η βελτίωση της πρόσβασης (ποιοτικά άλλα και σε σχέση µε το κόστος πρόσβασης)
σε αποδοτικές υπηρεσίες µε φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία του πολίτη.
¾ Η παροχή υπηρεσιών που άρουν τις κοινωνικές ανισότητες, θα ευνοήσουν την (ίση)
πρόσβαση στην εργασία και θα αυξήσουν την κοινωνική ευηµερία µε την χρήση καινοτόµων λύσεων σε τοµείς όπως η πρόνοια, η διοίκηση, η υγεία και η κατάρτιση.
¾ Η προώθηση πολιτικών για την καταπολέµηση της ανεργίας περιλαµβανοµένων πολιτικών για την αύξηση της κινητικότητας των εργαζοµένων.
¾ Η κάλυψη των αναγκών παροχής σύγχρονου κοινωνικού εξοπλισµού και η δηµιουργία ενός υψηλής ποιότητας αστικού περιβάλλοντος µε χρήση πολεοδοµικών παρεµβάσεων, εξυγίανση και απόδοση δηµοσίων χώρων, ανάπτυξη συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης πόρων και αποβλήτων και αποδοτική χρήση της ενέργειας.
¾ Η ενίσχυση του πολιτισµού, του πολιτιστικού κεφαλαίου και της «εικόνας» των πόλεων.
¾ Η Ενίσχυση των τεχνολογικών και οικονοµικών δοµών, των δοµών συνεργασίας των
οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων (τοπικών αλλά και µεταξύ των πόλεων της περιοχής ΧΕ) και υποστήριξη παρεµβάσεων για την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και την νεανική, γυναικεία και ευπαθών οµάδων επιχειρηµατικότητα (περιλαµβανοµένης και της χρηµατοδότησης).
¾ Η ανάδειξη του ρόλου των πόλεων ως κέντρα συγκέντρωσης των περιφερειακών δυνάµεων για ανάπτυξη της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικής συνεργασίας την δηµιουργία επιχειρηµατικών συστάδων και την προαγωγή της επιχειρηµατικής αριστείας.
Τα παραπάνω πραγµατοποιούνται µε µια σειρά στοχοθετηµένων παρεµβάσεων όλων
των αξόνων προτεραιότητας όπως εξειδικεύονται στον εκάστοτε άξονα προτεραιότητας
ανά Περιφέρεια , και κύρια όχι όµως και περιοριστικά σηµεία τους είναι :
√ εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
√ επέκταση δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών,
√ δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών έντασης γνώσης (clusters) µονο- ή και
πολυ-επιστηµονικής προσέγγισης,
√ δηµιουργία περιφερειακού «one stop shop» για παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης σε
Ε&Τ ζητήµατα,
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αύξηση των ηλεκτρονικά παρεχόµενων δηµοσίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
και σταδιακή υποκατάσταση συναλλαγών µε ηλεκτρονικές,
επέκταση των θεσµών σύµπραξης ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα,
εκσυγχρονισµό Επιµελητηρίων και διασύνδεσή τους µε αποκεντρωµένες υποδοµές
επιχειρηµατικότητας και απασχολησιµότητας,
υποστήριξη υποδοµών Ποιότητας,
ολοκλήρωση, αναβάθµιση και βελτίωση υποδοµών αερολιµένων,
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων ανάπτυξη ψηφιακών υποδοµών,
ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο µεσαίων πόλεων της Λάρισας, του Βόλου, των Τρικάλων, των Ιωαννίνων, της Ηγουµενίτσας, της Λαµίας και της Χαλκίδας ως κόµβων
διαπεριφερειακής λειτουργίας, καθώς και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών κέντρων αντίστοιχα κοινοτικής κλίµακας, και αντίστοιχα µικρών αλλά σηµαντικών πόλεων - κόµβων όπως ενδεικτικά είναι η Καρδίτσα, Άρτα κλπ. αλλά και
µικρότερων αστικών κέντρων µε αναπτυξιακές δυνατότητες τοπικής και νοµαρχιακής κλίµακας, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα χωροταξικά σχέδια των Περιφερειών
ολοκλήρωση ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ, Ε 65 και διαπεριφερειακών οδικών συνδέσεων,
ολοκλήρωση εκσυγχρονισµού και επέκτασης σιδηροδρόµου,
ολοκλήρωση, αναβάθµιση και βελτίωση υποδοµών περιφερειακού οδικού δικτύου,
διανοµαρχιακές συνδέσεις, συνδέσεις αστικών κέντρων, παρακάµψεις αστικών κέντρων,
βελτίωση των συµβατικών αστικών συγκοινωνιών,
προώθηση προγράµµατος οργανωµένων χώρων στάθµευσης στους οικιστικούς
χώρους και στους χώρους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος,
προώθηση προγράµµατος ολοκληρωµένων αναπλάσεων στα ΠΣ,
χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός,
ίδρυση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος,
διασύνδεση µουσείων της περιοχής µε χρήση νέων τεχνολογιών και πολυµέσων,
ολοκλήρωση του προγράµµατος διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
δράσεις αντιµετώπισης προβληµάτων ατµοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου,
ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης και ύδρευσης,
εφαρµογή αειφόρου/ βιοκλιµατικού κτιριακού σχεδιασµού,
έργα ανάπλασης – περιβαλλοντικής και οικιστικής ανάπλασης σε υποβαθµισµένες
ή παρακµάζουσες αστικές περιοχές,
έργα διαµόρφωσης κεντρικών περιοχών για την βελτιστοποίηση,
αναβάθµιση υποδοµών υγείας και δηµιουργία νέων αστικών κέντρων υγείας,
εκσυγχρονισµός και βελτίωση κτιριακών και αύλων υποδοµών των σχολείων όλων
των βαθµίδων,
εκσυγχρονισµός υποδοµών και υπηρεσιών περιφερειακών δοµών πρόνοιας,
δηµιουργία δοµών για σύνδεση εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης,
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας – εκπαίδευση ενηλίκων,
εφαρµογή συστηµάτων Συµβουλευτικής στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης (Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού - ΣΥΕΠ),
ενίσχυση της γεωγραφικής και κλαδικής κινητικότητας σε περιφερειακό επίπεδο,
προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας για δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,
δηµιουργία τοπικών και περιφερειακών δικτύων κοινωνικο-οικονοµικών φορέων,
φορέων εκπαίδευσης κλπ, µε στόχο τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
(πολυαπασχόληση, συµπληρωµατική απασχόληση κλπ), σε φθίνουσες περιοχές,
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συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση ανέργων (στοχευµένη ηλικιακή και κλαδική
προσέγγιση),
ενίσχυση Τοπικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης,
Τοπικά Σχέδια Αντιµετώπισης της φτώχειας - παιδική φτώχεια,
δράσεις υποστήριξης αστέγων.,
κ.α.

Μειονεκτικές περιοχές
Μια ολοκληρωµένη στρατηγική ανάπτυξης των µειονεκτικών περιοχών πρέπει να λάβει
υπ’ όψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες για αύξηση της προστιθέµενης αξίας αλλά και
τις παραγωγικές ιδιοµορφίες όσον αφορά τη συνεργασία και βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων και, τέλος, τις στρατηγικές των οικογενειών της υπαίθρου: αυτές εκφράζονται
µέσω της κινητικότητας για αναζήτηση συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και για εξασφάλιση των απαραίτητων κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Στην πραγµατικότητα, η αγροτική κοινωνία προχωρεί ήδη προς µια σύζευξη των γεωργικών και µη γεωργικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει αξιόλογη πρωτογενή παραγωγή αλλά και
επιχειρηµατική δράση, κυρίως, στο εµπόριο αλλά, αργά και σταθερά, και στο βιοτεχνικό
τοµέα και στις υπηρεσίες. Στο πλαίσιο µιας νέας στρατηγικής θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση:
√ Στον ορισµό των χωρο-εδαφικών ενοτήτων που πολώνονται από µικρές αγροτικές
πόλεις ως ειδικές αναπτυξιακές ζώνες µε προτεραιότητα σε επενδύσεις που θα αξιοποιούν τα τοπικά τους πλεονεκτήµατα.
√ Στην ουσιαστική ενσωµάτωση της µικρής πόλης από τους θεσµούς και τους µηχανισµούς στήριξης στις επενδυτικές πολιτικές, µε ειδικά κίνητρα και προσαρµοσµένες διαδικασίες που θα λαµβάνουν υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητές
της να αναπτύξει µια επιχειρηµατικότητα, ικανή να αξιοποιήσει τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, καθώς και τις νέες ποιοτικές ανάγκες των καταναλωτών.
√ Στην ενσωµάτωση και ένταξη των διευρυµένων µορφών συνεργασίας (συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις), γεγονός που απαντά στον εξορθολογισµό των επενδύσεων
στο επίπεδο του εκσυγχρονισµού των εκµεταλλεύσεων, στην εξοικονόµηση πόρων
και στη µεταφορά τους σε δράσεις που θα στοχεύουν στην αύξηση, τοπικά, της
προστιθέµενης αξίας των παραγόµενων προϊόντων.
√ Στην στήριξη της πολυδραστήριας επιχείρησης µε βάση τη συµβολή της στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των τοπικών προϊόντων και την προσφορά θέσεων
απασχόλησης,
√ στα πλαίσια Προτύπων Σχεδίων, κατά το υπόδειγµα των Προτύπων Σχεδίων Καινοτοµικής Ανάπτυξης που προκήρυξε το ΥΠΟΙΟ, έστω και εκτός των διαδικασιών
του ΥΠΟΙΟ αλλά στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1-9.
Στα Σχέδια αυτά θα περιλαµβάνονται παρεµβάσεις όπως:
• Βελτίωση προσβασιµότητας και δηµιουργία υποδοµών ανάδειξης ορεινών, τουριστικών και µειονεκτικών περιοχών – κέντρων (οδικό δίκτυο, θαλάσσιες και χερσαίες
συγκοινωνίες κλπ):
• Στόχος η χρηµατοδότηση όλων εκείνων των απαραίτητων υποδοµών που απαιτούνται σε µια επιτυχηµένη αναπτυξιακή διαδικασία. Η ασφαλής και διαρκής πρόσβαση σε χώρους όπου το γεωγραφικό ανάγλυφο δεν ευνοεί κάτι τέτοιο, ανατρέπει την
αναπτυξιακή ανάσχεση και δηµιουργεί προϋποθέσεις για προσέλκυση επενδύσεων
και τελικών δικαιούχων στις περιφέρειας της ΧΕ που αυτοδύναµα δεν µπορούν να
στηρίξουν ισχυρή αναπτυξιακή δυναµική.
• Ανάπτυξη υποδοµών αγροτικού τοµέα υπαίθρου (αναβάθµιση δηµοσίων και ιδιωτικών κτηρίων – περιοχών, αγροτικός εξηλεκτρισµός κλπ):
• Η παρέµβαση δρα συµπληρωµατικά στην περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία,
στηρίζοντας και χρηµατοδοτώντας επενδύσεις που διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών στον πρωτογενή τοµέα, µειώνουν το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊό-
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ντων και το υψηλό επιχειρηµατικό ρίσκο που εσωκλείεται στην παραγωγική διαδικασία της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
Βελτίωση ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο (ύδρευση – επεξεργασία νερού, αποχέτευση κλπ):
Ένας από τους σηµαντικότερους λόγους που στο παρελθόν η ύπαιθρος βίωσε σηµαντική αιµορραγία ανθρώπινου δυναµικού και πιο συγκεκριµένα οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, ήταν η χαµηλή ποιότητα ζωής εξαιτίας της ανυπαρξίας υποδοµών
που υποστηρίζουν την ποιότητα ζωής. Η δράση έρχεται να στηρίξει επενδύσεις
που σχετίζονται µε την ποιότητα και ασφάλεια πόσιµου νερού και να συµβάλει στην
ποιότητα του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών µέσω έργων διαχείρισης
των υγρών αποβλήτων.
Βελτίωση δεξιοτήτων – προώθηση στην απασχόληση – επιχειρηµατικότητα στην
ύπαιθρο:
Όσο αναγκαίες και αν θεωρούνται οι υποδοµές στην ανάπτυξη µιας περιοχής, δεν
είναι δυνατό να µεγιστοποιηθεί το θετικό αποτέλεσµα τέτοιου είδους παρεµβάσεων
χωρίς να υπάρχει πρόνοια για επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό της περιοχής.
Η νέα φιλοσοφία για τον ύπαιθρο χώρο αντιµετωπίζει ενιαία την αναπτυξιακή διαδικασία και προβάλει σαν πρώτη προτεραιότητα την απόκτηση δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσµού που να προάγουν την επιχειρηµατικότητα που µπορεί να πηγάζει
από τον πρωτογενή τοµέα, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτόν.
∆ιαχείριση πολιτισµικών πόρων υπαίθρου:
Η καταγραφή, προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου µπορεί να συνεισφέρει πολλαπλά στην ανάπτυξη, γιατί είναι δυνατό να διατηρήσει τη διαφορετικότητα των τοπικών κοινωνιών, εµποδίζοντας την αφοµοίωση, να προάγει τη συµπληρωµατικότητά και να συµβάλλει στην ανάπτυξη αυτών µέσα από την προβολή.
Σχέδια ανάπλασης τουριστικών περιοχών:
Οι αναπλάσεις ειδικών τουριστικών περιοχών (π.χ. ακτών και παραλιών, πλατειών,
λιµενικών περιοχών, κέντρα οικισµών, περιβάλλοντες χώροι πόλων έλξεως περιοχών, δασικών περιοχών αναψυχής) είναι αναγκαίες για να προστατευτούν, να αναδειχθούν, να ελεγχθεί η φέρουσα ικανότητά τους και να γίνουν πιο ελκυστικές για
ποιοτικό τουρισµό.

∆ιαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία
Κίνητρα για τη συµµετοχή της ΧΕ ή των επιµέρους Περιφερειών σε προγράµµατα συνεργασίας και τη συγκρότηση δια-περιφερειακών συνεργασιών είναι τα ακόλουθα:
∗
πληροφόρηση - καλές πρακτικές - εµπειρίες για την αντιµετώπιση αδυναµιών / απειλών ή την εκµετάλλευση πλεονεκτηµάτων / ευκαιριών,
∗
αύξηση της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης µέσω
της χάραξης κοινών στρατηγικών επί συγκεκριµένων θεµάτων,
∗
κάλυψη κενών σε εφόδια, εργαλεία και τεχνογνωσία σε θέµατα που συνδέονται µε
τις αναπτυξιακές επιδιώξεις και δεν έχουν αναπτυχθεί ή υπάρχει αδυναµία για να
αναπτυχθούν από το ενδογενές δυναµικό της περιοχής,
∗
«εξαγωγή» καλών πρακτικών (τεχνολογίας – γνώσης) που έχουν αναπτυχθεί από
το δυναµικό της περιοχής προς άλλες περιφέρειες,
∗
αύξηση της ικανότητας σχεδιασµού και υλοποιήσεις του αναπτυξιακού προγραµµατισµού, δια της απόκτησης εµπειριών από τον ευρωπαϊκό χώρο,
∗
καλύτερη δικτύωση στον ευρωπαϊκό χώρο και αύξηση της ικανότητας/ δυνατότητας
συµµετοχής της περιοχής στην πορεία προς την Ολοκλήρωση.
Πεδία εφαρµογής των δια-περιφερειακών συµµαχιών µπορεί να είναι τα ακόλουθα:
∗
καινοτοµία, οικονοµία της γνώσης σε τοµείς όπως επιχειρηµατικότητα και ΜΜΕ,
τουρισµός, πολιτισµός, ΑΠΕ, διαφοροποίηση της οικονοµίας της υπαίθρου, περιβαλλοντική διαχείριση,
∗
αντιµετώπιση (σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο) φυσικών και τεχνολογικών
κινδύνων και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
∗
αστική ανάπτυξη, σύγχρονο προφίλ πόλεων.
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Για τη διαµόρφωση των συµµαχιών πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδίως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της ΧΕ ή των επιµέρους Περιφερειών :
•
έντονη συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στο εισόδηµα και την απασχόληση,
•
µέση ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα,
•
υστέρηση ως προς τα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης σε σχέση µε την βόρεια και
κεντρική Ευρώπη,
•
απουσία µητροπολιτικού πόλου υπερ-εθνικής εµβέλειας,
•
χαµηλές επιδόσεις σε τοµείς όπως η Ε&Τ και η καινοτοµία,
•
καλή προσαρµογή ως προς πολιτικές που στοχεύουν στην ανταγωνιστικότητα (που
ωστόσο εκπορεύεται από την σχετική υστέρηση και σε καµία περίπτωση δεν διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία),
•
µέτρια απόδοση ως προς τις γενικές πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου (Λισσαβόνα, Γκαίτεµποργκ),
•
µέτριες επιδόσεις ως προς την απασχόληση και µε σηµάδια µεσοπρόθεσµης γήρανσης του πληθυσµού.
Αν σε αυτά τα χαρακτηριστικά προσµετρηθούν και φυσικά, κοινωνικά και γεωµορφολογικά δεδοµένα όπως είδη και εντάσεις περιβαλλοντικών συνθηκών και κινδύνων, τυπολογίες οικισµών, ύπαρξη ορεινού και νησιωτικού χώρου κ.ο.κ., προκύπτει µια εµφανής
οµοιότητα της ΧΕ ή των επιµέρους Περιφερειών µε τις ευρωπαϊκές Μεσογειακές περιφέρειες και τις όµορες ελληνικές, κυρίως ως προς:
•
την εκµετάλλευση υποδοµών µητροπολιτικού χαρακτήρα που απουσιάζουν από
τον περιφερειακό χώρο, εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, δοµών και φορέων
τεχνογνωσίας.
•
Περιφέρειες µε όµοια χαρακτηριστικά όπως µη ύπαρξη µεγάλων αστικών κέντρων,
µικρή πυκνότητα πληθυσµού, περιφερειακή θέση ως προς το γεωγραφικό και διοικητικό κέντρο της Ένωσης, που εµφανίζουν ωστόσο σαφώς καλύτερες αναπτυξιακές επιδώσεις όπως Ιρλανδία, Φιλανδία, Σουηδία, Βόρεια Ιταλία, Νότια Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία κ.ο.κ.
•
Περιφέρειες που µπορούν να καλύψουν υφιστάµενα κενά που είναι απαραίτητα για
την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού όπως περιφέρειες µε δοµές Ε&Τ, υψηλή απασχόληση σε τοµείς έντασης γνώσης κ.λπ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 58 έως 62 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, άρθρα 12 έως 26, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η
αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή συντονισµού για τη διασφάλιση
του απαραίτητου συντονισµού της εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του
ΕΣΠΑ. Η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζεται µε την ειδική υπηρεσία συντονισµού
και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας για θέµατα που άπτονται του ΕΚΤ. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των
αρχών και φορέων καθορίζονται µε νόµο και όπου απαιτείται θα εκδοθούν επί µέρους
κανονιστικές πράξεις. Οι αρµοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου ασκούνται
µέσω διακριτών υπηρεσιών προκειµένου να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων µεταξύ των αρχών αυτών.
Η εθνική αρχή συντονισµού, η ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ και οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε στόχο τη στενή συνεργασία, την άµεση ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται.
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα
στην διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της
ΕΕ για θέµατα που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί
τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία. Η διαχειριστική αρχή έχει την ευθύνη έναντι της Επιτροπής για θέµατα του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος.

1.1 Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 20072013
Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού και
της εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών
αρχών, µε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής τους. Στο πλαίσιο αυτό η εθνική αρχή συντονισµού:
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(i)

παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ
και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις
εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(ii)

έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την
κοινοποίησή του στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ)
1828/06, συνοδευόµενο από τη γνώµη συµµόρφωσης του άρθρου 71 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006, την εποπτεία της αποτελεσµατικής εφαρµογής του και την
προσαρµογή του ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του,

(iii)

συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την εξειδίκευση των ΕΠ, την αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που
υπάγεται στην αποστολή των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ,

(iv)

παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων που συστάθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και τη
διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά
για την εφαρµογή των αποφάσεων τους,

(v)

συνεργάζεται µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, την αρχή πιστοποίησης, την αρχή ελέγχου και τον αρµόδιο για τη λειτουργία του ΟΠΣ φορέα, προκειµένου το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των
ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και ενηµέρωσης της Επιτροπής,

(vi)

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα
47 και 48 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3 του παρόντος, επεξεργάζεται τα πορίσµατα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε την αναθεώρηση των ΕΠ,

(vii)

ενηµερώνει τις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο,
παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών
αρχών για τη διασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το εθνικό και
κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη
των ανισοτήτων, την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και
της αρχής της µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας
ή του γενετήσιου προσανατολισµού και εισηγείται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή τη
λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών,
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(viii)

διαµορφώνει προτάσεις για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση του εθνικού
αποθεµατικού απροβλέπτων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006,

(ix)

διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για
την παρακολούθηση και τήρηση του πλαισίου αυτού,

(x)

συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της
Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(xi)

παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει
στην Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Κανονισµού,

(xii)

µεριµνά για το συντονισµό του ΕΣΠΑ µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη
συµβολή των ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του
ΕΠΜ, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής του κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(xiii)

συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται στις παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη
συµβολή των ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των
στόχων της πολιτικής για τη συνοχή όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων
των Ταµείων όπως ορίζονται στον Κανονισµό, των προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του στόχου προώθησης της ανταγωνιστικότητας και
της απασχόλησης,

(xiv)

διασφαλίζει από κοινού µε τις διαχειριστικές αρχές του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιείας, το συντονισµό µεταξύ της συνδροµής των
διαφόρων Ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό µεταξύ των
Ταµείων και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων,

(xv)

έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά
τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλιση, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου)

(xvi)

µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων και κατευθύνσεων της ειδικής επιτροπής της παρ. 1.2.6 για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των συγχρη-
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µατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων και για την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων,
(xvii)

διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα
87 και 88 της συνθήκης, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του,

(xviii)

διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την
επιλεξιµότητα των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων,

(xix)

συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση καλών πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας,

(xx)

οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών
αρχών, καθώς και των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού, µε στόχο την καλύτερη
και ταχύτερη ενηµέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση και επίλυση κοινών θεµάτων,

(xxi)

υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των
επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ

(xxii)

µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου/εφαρµογής των κωδικών παρέµβασης που συνδέονται µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (earmarking) σύµφωνα µε το άρθρο 9.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(xxiii)

παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών που σχετίζονται µε τους πόλους
ανάπτυξης, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ και τα ΕΠ 2007-2013.

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού και της καθοδήγησης των
διαχειριστικών αρχών των ΕΠ του ΕΣΠΑ και δεν τις υποκαθιστά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω ειδικών υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.

1.2 Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού
Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού, η οποία συντονίζει το σύνολο των διαχειριστικών
αρχών για θέµατα εφαρµογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 1.1, προσδιορίζονται µηχανισµοί συντονισµού των δράσεων σε συγκεκριµένους τοµείς, µε στόχο τη διασφάλιση της συνάφειας των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων µε τις εθνικές πολιτικές κάθε τοµέα, καθώς και µεταξύ των παρεµβάσεων του
ΕΓΤΑΑ, του ΕAT, της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων.
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Για το σκοπό αυτό οι µηχανισµοί συντονισµού:
(i)

Καθορίζουν, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, προτεραιότητες
και παρέχουν κατευθύνσεις για την υλοποίηση των εθνικών τοµεακών πολιτικών,

(ii)

συνεργάζονται µε τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση στα ΕΠ των κατευθύνσεων άσκησης πολιτικής στο
τοµέα αρµοδιότητάς τους,

(iii)

παρακολουθούν την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη συµβολή τους στην επίτευξη των τεθέντων στόχων,

(iv)

προβαίνουν στις απαιτούµενες προτάσεις αναθεώρησης των κατευθύνσεων
εφόσον απαιτείται.

1.2.1 Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ
Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική αρχή
συντονισµού και τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ:
(i)

Ασκεί καθήκοντα συντονισµού και παρακολούθησης των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες τής υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

(ii)

Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα
θέµατα που σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου
µάθηση, την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς
και τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών (εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις
σχετικές επιτροπές της Ε.Ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης και συµβάλλει στο σχεδιασµό τους.

(iii)

Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των πόρων του ΕΚΤ
ανά ΕΠ/δράση και τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλιση,
στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου).

(iv)

Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση
δράσεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και

284

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

τα συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση
δράσεων ίδιου τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.
(v)

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές δεσµεύσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό
τυχόν προβληµάτων και σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού εισηγείται κατάλληλα διορθωτικά µέτρα στις οικείες επιτροπές παρακολούθησης, για
την αποφυγή εφαρµογής του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης ν+3/ν+2.

(vi)

Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων
τύπου ΕΚΤ που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας
του 10% (ή 15%) σε όλα τα εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών.

(vii)

Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των δεικτών και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεµβάσεις ΕΚΤ στο επίπεδο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τους συναρµόδιους φορείς. Μεριµνά για τη συµβατότητα των παραπάνω µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και τους συναφείς στόχους της Κοινότητας στους τοµείς της Κοινωνικής Ένταξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότητας.

(viii)

Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού
σε επίπεδο ΕΣΠΑ και ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.

(ix)

Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων,
που πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε
το Άρθρο 49 του Γεν. Κανονισµού 1083/2006.

(x)

Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου
2007-2013 σε ό,τι αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισµού.

(xi)

Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας για την προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ στην
Ελλάδα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας
µεταξύ των ΕΠ, καθώς και τη συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις δράσεις επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. Συνεργάζεται προς τούτο, κυρίως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε., την εθνική αρχή συντονισµού, τις
αρµόδιες εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές αρχές για όλα τα ζητήµατα που
αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ.
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(xii)

Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά για
την εκπόνηση µελετών, ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά µε ζητήµατα ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση του έργου της.

Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της ΕΥΣΕΚΤ, διασφαλίζεται η επαρκής στελέχωσή της. Επίσης, στις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών ΕΠ, καθώς και των ΕΠ τα οποία θα υλοποιήσουν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας
ευελιξίας του 10% (ή 15%), ορίζονται στέλεχος /στελέχη µε αποκλειστικό καθήκον τη
διαχείριση πράξεων ΕΚΤ και τη συνεργασία τους µε την ΕΥΣΕΚΤ και µε τις διαχειριστικές αρχές των αρµοδίων υπουργείων για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους.
Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical
mainstreaming) θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ
2000-2006. Η ειδική αυτή υπηρεσία αφενός θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση
των αρχών της EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση αυτή µε ενδεδειγµένες εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης
θα παρακολουθεί και θα παρέχει συµβουλευτική για την ορθή εφαρµογή των αρχών της
EQUAL.
Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ
στα Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία
τους και την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», προωθείται ο µετασχηµατισµός της ανώνυµης µη κερδοσκοπικής εταιρίας του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε «∆ιοικητική Αναδιοργάνωση
Α.Ε.», µε κύριο αντικείµενο τον περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών, τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασµό και την ανασυγκρότησή τους.
Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του άξονα «Συστηµικές Προτεραιότητες» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», συνιστάται στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, στη Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών &
άλλων Πόρων, αρµόδια δοµή για το σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρακολούθηση
της εφαρµογής και αξιολόγησης των δράσεων του εν λόγω άξονα.

1.2.2 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής Υπηρεσίας στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα
παρακολουθεί σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε να
διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων στον
τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον θα συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού
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για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.
Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού
δικτύου (Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις συναρµόδιες Κεντρικές & Περιφερειακές Αρχές, θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις
για την πρόοδο των έργων και δράσεων περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει και
προς την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει
µε επεξεργασµένα στοιχεία και αναφορές την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ετήσια ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ
και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δηµόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή
δηµόσια διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.
Στην ειδική αυτή υπηρεσία υποβάλλονται επίσης οι εκθέσεις που προβλέπονται στην
κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ και αφορούν στην παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΕΠ.

1.2.3 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ασκείται
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω:
(α) ∆ιυπουργικού Οργάνου, όπως αυτό θα οριστεί από κοινή υπουργική απόφαση των
εµπλεκόµενων εθνικών αρχών και υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα καθορίζει σε στρατηγικό, επιτελικό επίπεδο, τις αναγκαίες παρεµβάσεις στα τοµεακά και περιφερειακά
ΕΠ και τις προτεραιότητες του συνόλου των έργων και δράσεων ανεξάρτητα από
την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και
συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων,
(β)

ειδικής δοµής που θα οριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» της
προγραµµατικής περιόδου 2000 – 2006. Η δοµή αυτή θα υποστηρίζει αφενός το
διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης της στρατηγικής και θα συντονίζει αφετέρου την εφαρµογή των δράσεων του τοµέα υγείας – κοινωνικής αλληλεγγύης που
θα υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του συντονισµού θα παρέχει
οδηγίες και κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των παρεµβάσεων των ΕΠ µε την σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής συντονισµού και των εµπλεκόµενων συναρµόδιων αρχών.

Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής δοµής θα αναληφθούν επίσης καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, ο οποίος θα οριστεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο
1.4.
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1.2.4 Συντονισµός δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης
Ο συντονισµός των δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης θα διασφαλιστεί από
την αντίστοιχη µονάδα της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων ΕΤΠΑ του τοµέα της εκπαίδευσης που υλοποιούνται από τα περιφερειακά ΕΠ του
ΕΣΠΑ και από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

1.2.5 Συντονισµός των ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Για το συντονισµό της εφαρµογής των ΕΠ: «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή
Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνιστάται διυπουργική επιτροπή στην οποία µετέχουν ο Γενικός Γραµµατέας Εσωτερικών και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της εθνικής αρχής συντονισµού και οι προϊστάµενοι των οικείων ειδικών υπηρεσιών. Αποστολή της επιτροπής είναι ο συντονισµός των
δύο ΕΠ στον προγραµµατισµό των προσκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρµογή των
αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρµοδιότητες της επιτροπής.

1.2.6 Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ
Για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη σώρευση ενισχύσεων και την αποφυγή της διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα
κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο, συνιστάται
επιτροπή στην οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της εθνικής αρχής συντονισµού, της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις συνεδριάσεις της
επιτροπής δύναται να µετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων φορέων.
Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει επίσης την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία
της οργάνωσης και διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κανονισµού.
Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση
µεγάλων έργων που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έρ-
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γων που προωθούνται µε συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή άλλων επενδύσεων µικρότερου µεγέθους, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, σε συνεργασία µε την ανωτέρω επιτροπή και τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές.

1.2.7 Συντονισµός και προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας
Ο συντονισµός των δράσεων και παρεµβάσεων Έρευνας και Τεχνολογίας ασκείται µέσω της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία αποτελεί τον αρµόδιο φορέα για τη
χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τοµείς αυτούς.

1.2.8 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την ειδική
υπηρεσία του ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο
Υπουργείο Πολιτισµού, η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων του τοµέα πολιτισµού που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.

1.2.9 Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισµού και τις ειδικές
υπηρεσίες διαχείρισης του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑ), σε συνεργασία µε αρµόδιες εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και
την παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.
Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης),
που λειτουργεί σε επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές), και γ) επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑ).
Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της
συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο εφαρµογής τους, θεµατικά και γεωγραφικά.
Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ
τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Σε ετήσια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής και εδαφικής διάστασης και τις
γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό.
Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει ενδεχόµενη ανάγκη
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αναθεώρησης των κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία
αλλαγών στις προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και εισηγείται µέτρα στην Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.

1.3 ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος
Ως διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας
– Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρο 59, παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Καν. (EK)
1083/06, ορίζεται Ειδική Υπηρεσία η οποία υπάγεται στη Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
H διαχειριστική αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Καν. (EK) 1083/06, είναι υπεύθυνη
για τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
(i)

συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης της ενότητας 1.4 του παρόντος κεφαλαίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι
της Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό:
¾

µεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και
παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί
σε ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,

¾

παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα
δεδοµένα και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,

¾

παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήµατός της, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 1828/06 εντός
δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος ή εντός
οποιασδήποτε άλλης συµφωνηµένης περιόδου, µε σκοπό τον έλεγχο εγγράφων και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

(ii)

διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3) του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47
του ίδιου Κανονισµού. Στο πλαίσιο αυτό:
¾

προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής
περιόδου, µεριµνώντας ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύµφωνα µε οδηγίες και κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού

¾

κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού, και στην ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω
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χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), στην επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή,
¾

εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων, µε βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα έγγραφα,

¾

συνεργάζεται µε τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης του υποκεφαλαίου
1.4. για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων τους

(iii)

διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο
πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτηµα πληρωµής την
πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης,

(iv)

συντονίζει την εξειδίκευση των περιφερειακών ΕΠ και παρακολουθεί την πορεία
εφαρµογής τους συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ν+3/ν+2. Στο πλαίσιο αυτό:
¾

παρέχει κατευθύνσεις για την εξειδίκευση του ΕΠ,

¾

συντάσσει περιοδικές αναφορές για την πορεία εφαρµογής του ΕΠ,

¾

παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης του προγράµµατος τις
οποίες συνθέτει, επεξεργάζεται και τις υποβάλλει στην οικεία επιτροπή παρακολούθησης,

(v)

συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης
του υποκεφαλαίου 1.4 που αφορούν στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των προγραµµάτων και µετά την έγκριση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης τις
υποβάλλει στην Επιτροπή,

(vi)

διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας
που ορίζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί το επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ)
1828/2006 και το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης που διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού σε συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το
ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του
10% (ή 15%), ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και
την Επιτροπή και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά του σύµφωνα µε το άρθρο
4 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,
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1.4 Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου ορίζονται οι ακόλουθοι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 6 και το άρθρο 59 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006:

1.4.1 Ειδικές Υπηρεσίες Περιφερειών
(α)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας
που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

(β)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 ορίζεται
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

(γ)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που
υλοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, προσδιορίζονται:
οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση

¾

και ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών
οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής.

¾

Κάθε ένας από τους ανωτέρω ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης αναλαµβάνει σύµφωνα
µε το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο, τις ακόλουθες αρµοδιότητες διαχείρισης:
(i)

επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο ΕΠ και διασφαλίζει τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους,
Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας:
•

Μεριµνά, µέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους
λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε:
−

τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο
πλαίσιο του ΕΠ,

−

τα τυποποιηµένα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης,
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−

τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των
σχετικών χρονικών περιόδων,

−

τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων,

−

τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι
µπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το ΕΠ,

−

τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των
πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που
χορηγείται.

•

Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων µε βάση τα κριτήρια ένταξης που εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ. Οι
προτάσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί ή δεν έχουν λάβει θετική αξιολόγηση
δεν δύνανται να ενταχθούν στο ΕΠ. Ως οµάδες κριτηρίων δύναται να χρησιµοποιεί τη σκοπιµότητα της πράξης, τη συµβατότητα της πράξης µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συµβολή της πράξης στους στόχους του
ΕΠ, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούµενης πρόσκλησης, την πληρότητα και την ωριµότητα της πράξης. Εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης σύµφωνα µε το σύστηµα που προσδιορίζεται στην παράγραφο (xvii) του υποκεφαλαίου 1.1,
πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ. Στις περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική στιγµή υποβολής τους στο ΕΠ έχουν
αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν µετά την ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί από αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή των πράξεων ικανοποιεί τα κριτήρια που εφαρµόζονται για το ΕΠ.

•

Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ.
(5.000.000) ευρώ στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσει γνώµη εντός δέκα πέντε ηµερών. Οι συγχρηµατοδοτούµενες από το
ΕΚΤ προτεινόµενες προς ένταξη πράξεις, γνωστοποιούνται στην ΕΥΣΕΚΤ
για διατύπωση γνώµης, όταν είναι προϋπολογισµού άνω των δύο εκατ.
(2.000.000) ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδίδεται µε ευθύνη του ενδιάµεσου
φορέα διαχείρισης µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα προϋπολογισµού άνω των είκοσι πέντε εκατ. (25.000.000) ευρώ
στον τοµέα του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.

•

Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει γραπτώς
τον δικαιούχο για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Ενηµερώνει επί-
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σης γραπτώς µε επαρκή αιτιολόγηση τους φορείς των οποίων οι προτάσεις
δεν έγιναν αποδεκτές, προκειµένου να καταστεί δυνατή η βελτίωση τους σε
µεταγενέστερη υποβολή τους.
•

Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως
κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Ο
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του εντός δέκα
(10) εργασίµων ηµερών ή εντός δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών σε περιπτώσεις συµβάσεων άνω των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων ευρώ η οποία
και αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης.

•

Συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του προγράµµατος, την εθνική αρχή
συντονισµού, την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

(ii)

επαληθεύει την παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και την πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις
διάφορες πράξεις, καθώς και της συµµόρφωσής τους προς τους κοινοτικούς και
τους εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των
υλοποιούµενων πράξεων. Ειδικότερα διενεργεί:
(α)

διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται
από τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:


η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,



τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την
απόφαση ένταξης,



οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,



η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο



τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής
χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά
χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο.

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι
δυνατόν να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει
µεθόδου δειγµατοληψίας.
Το αργότερο κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιβεβαιώνει την εφαρµογή των όρων
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και προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει θέσει κατά την εξέταση της
διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης παρακολουθεί τη συµµόρφωση της σύµβασης µε την
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της.
(β)

επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και παρεχόµενες υπηρεσίες συµµορφώνονται προς τους όρους
της αντίστοιχης σύµβασης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δηµοσιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο
δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονοµική πρόοδο της πράξης.
Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης τηρεί αρχεία που περιγράφουν
και δικαιολογούν τη δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις
ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Ο ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, προκειµένου
να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που
διαπιστώνεται (από τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης) για τον τύπο
των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆Ε.
Σε ότι αφορά στα δηµόσια έργα ο έλεγχος που διενεργείται από τον
Ειδικό Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) µπορεί να αντικαταστήσει επιτόπιες επαληθεύσεις του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης και συνυπολογίζεται σε ότι αφορά στην εκτίµηση του δείγµατος.

•

Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε
επαλήθευση αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που
ελήφθησαν στις περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των
επιτόπιων επαληθεύσεων καταχωρούνται στο ΟΠΣ και κοινοποιούνται στο
δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση ενισχύσεων
στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων.

•

Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης
θα γίνεται από µονάδα διαφορετική από τη µονάδα που είναι αρµόδια για τη
διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων.

Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των
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υλοποιούµενων πράξεων. Ειδικότερα διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:


η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,



τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την
απόφαση ένταξης,



οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,



η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο



τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής
χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά
χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο.

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι
δυνατόν να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει
µεθόδου δειγµατοληψίας.
Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης τηρεί αρχεία που περιγράφουν
και δικαιολογούν τη δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις
ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Ο ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, προκειµένου
να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Ο
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆Ε.
•

Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων, όπου για κάθε επαλήθευση αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η
ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι
αρµόδιος για τη χορήγηση των ενισχύσεων.

(iii)

διασφαλίζει τη συλλογή, καταχώρηση και αποθήκευση στο ΟΠΣ λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ των δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και
την αξιολόγηση, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που ορίζονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Μεριµνά για την πληρότητα και επάρκεια
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:

296

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

•

Συλλέγει µέσω περιοδικών αναφορών βάσει τυποποιηµένων εντύπων και
τηρεί στο ΟΠΣ και στο φάκελο της πράξης, λογιστικές εγγραφές για κάθε
πράξη, καθώς και δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους
και την αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων τα δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για την παρακολούθηση και τις επαληθεύσεις τηρούνται σε αρχεία.

•

Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή όλων των δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για
τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις,
τους ελέγχους και την αξιολόγηση των δράσεων,

•

Έχει την ευθύνη της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.

•

∆ιασφαλίζει την πρόσβαση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου
στα εν λόγω στοιχεία.

(iv)

διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα, είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη, µε την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων,
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε:
•

οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο λογιστικό σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δηµιουργήσουν ειδική λογιστική µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο,

•

οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην
τήρηση του Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν
κατάλληλη λογιστική κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο,
όπως αυτή θα οριστεί από τη διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,

(v)

συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του παρόντος κεφαλαίου κατά τη
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου,
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης :
•

οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για
την διεξαγωγή των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων
τύπων πληροφοριών που παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης,
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•

λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των
αξιολογήσεων,

•

εισηγείται στη διαχειριστική αρχή πρόταση προς την οικεία επιτροπή παρακολούθησης για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις
που η παρακολούθηση αναδεικνύει σηµαντικές αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού,

(vi)

καθορίζει διαδικασίες σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης &
ελέγχου για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
•

τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) στο κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης, δικαιούχος) για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,

•

στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά
συστήµατα τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα
ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους
εθνικούς κανόνες και είναι αξιόπιστα,

•

όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών
από τη γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις,

•

ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που
σχετίζονται µε την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και
αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό
άτοµα της διαχειριστικής αρχής, του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων αυτής εκπροσώπων,

•

τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η τοποθεσία
που βρίσκονται οι έδρες των φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική
αρχή και τηρούνται στο ΟΠΣ.

(vii)

παρέχει στην αρχή πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε
τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε
δαπάνη για σκοπούς πιστοποίησης,
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης :
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•

µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους
ελέγχους για την πιστοποίηση των δαπανών,

•

συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί
οποιοδήποτε θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων
δαπανών,

(viii)

υποστηρίζει τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό
της µε τα απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του.
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης
•

µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας
της υλοποίησης του ΕΠ από την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη
αποφάσεων από αυτήν,

•

µεριµνά για την οργάνωση και προετοιµασία της επιτροπής παρακολούθησης στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας,

•

µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης,

(ix)

συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή του ΕΠ την ετήσια και τελική
έκθεση εκτέλεσης που αφορά τους άξονες προτεραιότητας της οικείας Περιφέρειας σχετικά µε την υλοποίηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006, µε βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής
συντονισµού,

(x)

διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας
που ορίζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,

•

ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση
των υποχρεώσεων αυτών,

(xi)

υποβάλλει στην Επιτροπή, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να αξιολογήσει τα µεγάλα έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,

(xii)

παρακολουθεί την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης των
αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ν+2/ν+3,
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(xiii)

συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή προτάσεις για αναθεώρηση
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τις
κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού,

(xiv)

παρακολουθεί τα έσοδα που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και
ενηµερώνει σχετικά τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ και την αρχή πιστοποίησης,
ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των
προτέρων,

(xv)

συµµετέχει στην από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης
του ΕΠ, ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της
και παρακολουθεί τη συνέχεια που δίδεται στα σχόλιά της,

(xvi)

προβαίνει σε ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της
πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής ελέγχου,

(xvii)

εισηγείται στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί.

(xviii)

µεριµνά για την εφαρµογή και εξειδίκευση των οριζόµενων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του ΕΠ στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ.

(xix)

δεσµεύεται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την υποστήριξη καινοτόµων δράσεων διασυνοριακού / διακρατικού χαρακτήρα που είναι αποτέλεσµα των δικτύων –στην περίπτωση που οι Περιφέρειες στην περιοχή του προγράµµατος
εµπλέκονται στην πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την Οικονοµική Αλλαγή» - στο
βαθµό που οι δράσεις αυτές συνάδουν µε τη στοχοθεσία του προγράµµατος και
τηρώντας τις διατάξεις εφαρµογής του.

1.4.2 Ειδικές Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Υπουργείων
(α)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Σιδηρόδροµοι-Αεροδρόµια-Αστικές Συγκοινωνίες» 2000-2006, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις
υποδοµών, προµηθειών και υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και των εποπτευόµενων από αυτό Οργανισµών, που
αφορούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

(β)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 2007-2013, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις εθνικής
εµβέλειας αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και πράξεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας που πρόκειται να προκηρυχτούν οριζόντια και αφορούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
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(γ)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εµβέλειας και για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης που πρόκειται να προκηρυχτούν
οριζόντια και αφορούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

(δ)

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται µέσω του επενδυτικού νόµου, αρµοδιότητάς της.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται:
¾

οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση
και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών. Ως πράξεις εθνικής εµβέλειας
νοούνται πράξεις που υλοποιούνται σε µία ή περισσότερες Περιφέρειες και
τα αποτελέσµατα των οποίων, λόγω της οριζόντιας φύσης τους, ωφελούν
το σύνολο της χώρας.

¾

οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής.

Κάθε ένας από τους ανωτέρω ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες διαχείρισης (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi) και (xvii) όπως
έχουν οριστεί στην ενότητα 1.4.1. του παρόντος κεφαλαίου.

1.4.3 Άλλοι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση της διαχειριστικής αρχής, δύναται να ορίζονται άλλοι
ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ, ενεργώντας σε σχέση µε δικαιούχους που
εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής. Στην ως
άνω απόφαση καθορίζονται:
(α)

ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ

(β)

οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο
αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών

(γ)

οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση
ανάλογα µε το είδος των δράσεων

(δ)

οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής

(ε)

το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.

Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων.
Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρµοδιότητες
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διαχείρισης βάσει δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής
ρυθµίσεως.
Ως ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων δύναται να οριστούν
µέσω σύναψης σύµβασης παραχώρησης υπηρεσιών του άρθρου 14 του Π∆ 60/2007
(ΦΕΚ Α 64) όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον µετά από
σχετική πρόσκληση του αρµόδιου Υπουργού.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από ανοικτή
ή κλειστή διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης.
Ενδεχόµενες αλλαγές στο κοινοποιηθέν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συµπεριλαµβανοµένου και του ορισµού νέων ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, αποτυπώνονται στην
ετήσια έκθεση ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.2 του Καν. (ΕΚ)
1828/2006.

1.4.4 Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα οριζόµενα στα
άρθρα 42 και 43 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
(α)

τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική επιχορήγηση

(β)

τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων

(γ)

τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή αυτή

(δ)

οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση
του δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής αρχής, συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την ανάκτηση
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών

(ε)

τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου.

Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την ικανότητα διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του όσον
αφορά τη διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα, εδρεύει ή εκπροσωπείται στην ή στις περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ.
Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών
επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών
που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και
22 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

302

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

1.5 Αρχή πιστοποίησης
Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών
και αιτήσεων πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η
αρχή πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
(i)

καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και
αιτήσεις πληρωµών στην Επιτροπή σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος X του Καν. (ΕΚ) 1828/06 και κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006.

(ii)

πιστοποιεί ότι:
•

η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών
συστηµάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,

•

οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς
και εθνικούς κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για
χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα
και πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες,
στο πλαίσιο αυτό δύναται:
- να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που παρουσιάζουν προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και ενηµερώνει γραπτώς τη διαχειριστική αρχή σχετικά µε τα ποσά αυτά. Για την
προσωρινή εξαίρεση πληρωµών από την πιστοποίηση της Αρχής Πιστοποίησης λαµβάνεται υπόψη και αξιολογείται η ενδεχόµενη δηµοσιονοµική επίπτωση ή το εύρος του κινδύνου για τις κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις που συνεπάγονται τα παρακάτω:
i.

τα ευρήµατα των επιθεωρήσεων για το επίπεδο λειτουργίας της διαχειριστικής αρχής ή/και των ενδιάµεσων φορέων που λειτουργούν
εξ΄ ονόµατος ή για λογαριασµό της,

ii.

τα αποτελέσµατα των διοικητικών ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης,

iii.

τα ευρήµατα των ελέγχων της Αρχής Ελέγχου,

iv. τα ευρήµατα των επιτόπου επαληθεύσεων της διαχειριστικής αρχής,
v.

τα ευρήµατα από ελέγχους ποιότητας του ΕΣΠΕΛ,

vi. τα ευρήµατα από ελέγχους των ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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vii. τα ευρήµατα από άλλα ελεγκτικά όργανα (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο),
viii. κάθε άλλη τεκµηριωµένη πληροφορία που έρχεται σε γνώση της
Αρχής Πιστοποίησης. (καταγγελίες, δηµοσιεύσεις κλπ),
-

να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές, τους ενδιάµεσους φορείς και στους δικαιούχους,

(iii)

διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες
από τη διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν, τα διαθέσιµα στο ΟΠΣ και στο φάκελο πράξης στοιχεία και λογιστικές εγγραφές και
τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις δηλώσεις δαπανών,

(iv)

συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων
που διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,

(v)

τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή,

(vi)

τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που
αποσύρονται µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για
µια πράξη. Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από
την επόµενη κατάσταση δαπανών.

(vii)

υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις
πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.

(viii)

αποστέλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους αρχής γενοµένης
από το 2008, δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρ. ΧΙ του Καν. (ΕΚ)
1828/06, στην οποία αναφέρονται, για κάθε άξονα προτεραιότητας των ΕΠ, τα
εξής:
•

Τα ποσά τα οποία αποσύρθηκαν από δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά το προηγούµενο έτος µετά την ακύρωση του συνόλου ή µέρους
της δηµόσιας συνεισφοράς για µια πράξη,

•

Τα ανακτηθέντα ποσά που αφαιρέθηκαν από αυτές τις δηλώσεις δαπανών,

•

∆ήλωση των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν στις 31 ∆εκεµβρίου του
προηγούµενου έτους, ταξινοµηµένων κατά το έτος έκδοσης των ενταλµάτων
είσπραξης,

(ix)

αποστέλλει στην Επιτροπή την κατάσταση δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο
88 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, µε βάση το υπόδειγµα του Παρ. XIV του Καν. (ΕΚ)
1828/06, προκειµένου να προβεί στο µερικό κλείσιµο ενός ΕΠ,
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(x)

συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των
κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις
οποίες χρησιµοποιεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.

Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του
Καν.1083/2006 ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών
πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο
Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και µετονοµάζεται σε αρχή πιστοποίησης.

1.6 Αρχή ελέγχου
Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας
του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου αναλαµβάνει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
(i)

∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,

(ii)

∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για την επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το
σκοπό αυτό διαµορφώνει µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,

(iii)

Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική ελέγχου, η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη µέθοδο ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, τη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και ενδεικτικό προγραµµατισµό των ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων φορέων καθώς και η οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο προγραµµατισµού.
Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός επιχειρησιακά προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική ελέγχου.

(iv)

Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην
Επιτροπή:
•

ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων
(συστηµάτων και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο
δωδεκάµηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα
µε την στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που
διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος.
Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο,
καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2008.
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Οι πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η
Ιουλίου 2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση κλεισίµατος,
•

γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη της και άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι
ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι νόµιµες και κανονικές,

•

δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88, παρ.2, σηµείο (β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών δαπανών.

(v)

Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση
κλεισίµατος του προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωµής του τελικού υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα
των σχετικών συναλλαγών που καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από τελική έκθεση ελέγχου,

(vi)

Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι
οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργο του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.
Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
είναι επταµελής και είναι ανεξάρτητη από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.

1.6.1 Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου
Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ) οι ∆ιευθύνσεις:
(i)

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και
έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
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Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής,
(ii)

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,

(iii)

∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, αρµόδια για την ανάπτυξη
µεθοδολογίας επιλογής δείγµατος, την διαχείριση της έκθεσης ελέγχου, την παροχή γνωµοδοτήσεων, την παρακολούθηση των προτεινόµενων διορθωτικών
µέτρων, καθώς και για την αξιολόγηση των ελέγχων και τη δήλωση κλεισίµατος
ΕΠ.

Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια που
καθορίζονται από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων. Περιλαµβάνει
επίσης ποσοτική αξιολόγηση όλων των καίριων στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει
τις βασικές αρχές και τους ενδιάµεσους φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον
έλεγχο του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν.
Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων
που τηρούνται από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α)

η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύµφωνα
µε την απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς
τη λειτουργικότητα και τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους·

(β)

οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα
και τα δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο·

(γ)

οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και
τους εθνικούς κανόνες

(δ)

η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο
80 του Κανονισµού.

Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι εκτός προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται.
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Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων
διαχείρισης και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο
πλαίσιο του ΕΠ, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια
περαιτέρω εξέτασης, συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται
απαραίτητο, προκειµένου να προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.

1.6.2 Όργανα ελέγχου
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους
των τριών ∆ιευθύνσεων της παραγράφου 1.6.1 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να συνεπικουρούνται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες. Οι εµπειρογνώµονες
µπορεί να είναι δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.
Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιοίκησης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, εγγράφονται µε απόφαση του προϊσταµένου αυτής, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές
γνώσεις και εµπειρία σχετική µε τους διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για
την κατάρτιση του µητρώου εµπειρογνωµόνων.
Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του αρµόδιου
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να ανατίθενται σε ελεγκτικές εταιρείες.
Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή
ελέγχου, η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς
διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.

1.7 Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του άρθρου 71(3)
Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην
οποία να αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και διατύπωση γνώµης σχετικά µε τη συµµόρφωσή του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 58-62 του ίδιου κανονισµού.
Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή ελέγχου είτε από ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί
υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός
θα επιλεγεί µετά από διαγωνισµό που θα γίνει µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα είναι η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.
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1.8 Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την
Επιτροπή
Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή
πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 1.5 του
παρόντος. Η Επιτροπή παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις
από την αρχή πιστοποίησης, ανταποκρινόµενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών,
καταθέτει την αιτηθείσα συµµετοχή της στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς λογαριασµούς που έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό η αρχή πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης:
(i)

είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών των Ταµείων που πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή

(ii)

ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων
που εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,

(iii)

παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και
χωρίς καµία κράτηση

1.9 Φορέας/είς υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν δηµόσιες επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους (φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα
Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι
για την υποβολή πρότασης κατάρτισης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που
εκδίδονται από τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των φορέων χρηµατοδότησης.
Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών.
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2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
2.1 ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ)
Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που περιγράφονται στο ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων
(Νόµος 3483/2006, άρθρο 20), έργο της οποίας είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και τη µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων.
Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές
σχήµα διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία και επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό, διαχειριστικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές του Εθνικού
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων
στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει
του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια διάσκεψη των Προέδρων
των επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ.
Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος και
οι υπουργοί Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ως
µέλη. Ως εισηγητής συµµετέχει επιπλέον ο υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών,
αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων.
Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. µέσω της εθνικής αρχής συντονισµού.

2.2 Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ)
Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό
τους γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης
των ΕΠ.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 µηνών από τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της
διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών.
Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής αρχής συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε αντικείµενο την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του
ΕΣΠΑ και της συµβολής κάθε ΕΠ στους στόχους αυτούς.
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Ως µέλη συµµετέχουν
•

Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιεία

•

Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού και της ΕΥΣΕΚΤ

•

Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης

•

Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)

•

Εκπρόσωποι των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού δράσεων (π.χ. Υπουργείο
Πολιτισµού, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλπ)

•

Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

•

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων

•

Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων

•

Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας

•

Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ)

•

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή.

Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να
προσκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη
της διάσκεψης.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:
•

Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη
συµβολή τους στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και
υποβάλλει σχετική έκθεση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων.

•

Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και διαµορφώνει προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.

•

Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του
συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας.

Η Ε∆ΙΠ δεν υποκαθιστά τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
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Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση
επιτροπών συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε ειδικούς τοµείς, στις οποίες προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης.
Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων του ΕΚΤ γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ αρµοδιότητας ΕΚΤ και των ΕΠ τα οποία υλοποιούν δράσεις τύπου
ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) (Ε∆ΙΠΕΚΤ). Η Ε∆ΙΠΕΚΤ
συνέρχεται ετησίως πριν από την Ε∆ΙΠ και έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα.
Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συµβουλευτικού
χαρακτήρα στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εµπλέκονται στο
σχεδιασµό και υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις
αναφορικά µε την οριζόντια ενσωµάτωση και εφαρµογή των αρχών της προσβασιµότητας και µη διάκρισης των Ατόµων µε Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της διάσκεψης αναλαµβάνει η εθνική αρχή συντονισµού, η
οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή
των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.

2.3 Επιτροπή παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και
της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ.
Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της
διαχειριστικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης
του προγράµµατος.
Στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου,
προεδρεύουν εκ περιτροπής οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών που καλύπτει γεωγραφικά το ΠΕΠ. Πρόεδρος της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του ΠΕΠ είναι ο γενικός γραµµατέας της µικρότερης πληθυσµιακά Περιφέρειας. Σε κάθε
συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης ορίζεται ο πρόεδρος της επόµενης συνεδρίασης.
Ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν:
•

Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ

•

Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού

•

Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω
της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%)

312

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

•

Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης

•

Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)

•

Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ,

•

Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών

•

Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι
αρµόδιες για θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας– κοινωνικής αλληλεγγύης, έρευνας και τεχνολογίας, δηµόσιας διοίκησης,
πολιτισµού κλπ.

•

Εκπρόσωπος των Νοµαρχιών της κάθε Περιφέρειας που αφορά το ΕΠ

•

Εκπρόσωπος των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων κάθε Περιφέρειας
που αφορά το ΕΠ

•

Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων. Ενδεικτικά: Σύνδεσµος
Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού
Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.), Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) κλπ.

•

Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι
τελευταίες συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο).

•

Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.).

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών.
Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη
µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Κατά τις συνεδριάσεις δύναται επίσης να συµµετάσχει ως παρατηρητής, αντιπρόσωπος
των δικτύων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για
την Οικονοµική Αλλαγή», στην περίπτωση που το ΕΠ εµπλέκεται στην εν λόγω πρωτοβουλία, προκειµένου να δίδει αναφορά της προόδου των δραστηριοτήτων των δικτύων.
Επίσης, στην περίπτωση εµπλοκής του ΕΠ στην πρωτοβουλία αυτή, θα προβλέπεται
σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τουλάχιστον µία
φορά το χρόνο, για τη συζήτηση σχετικών προτάσεων για το ΕΠ.
Την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης, του οποίου ο Γενικός Γραµµατέας ασκεί την προεδρία και ο
οποίος επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή
των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.
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Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας στο πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζεται σε
συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των
καθηκόντων της επιτροπής που απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην
πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65
του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα :
•

εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων εντός έξι µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού,

•

επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη
των ειδικών στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική
αρχή,

•

εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων
που καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας και τη συµβολή στους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο
υποκεφάλαιο 3,

•

εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,

•

ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης
που αφορά το οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί
να διατυπώσει η Επιτροπή µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τµήµατός της,

•

προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του ΕΠ η
οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη
βελτίωση της διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής
διαχείρισής του,

•

εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων,

•

προτείνει στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συµµετοχή των Ταµείων.
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2.4 ∆είκτες παρακολούθησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ
διενεργείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος, κυρίως µε βάση τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και
αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισµού.
Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή
µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013, «∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός Εφαρµογής»
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό
πεδίο εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων πράξεων ψηφιακής σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για την
Κοινωνία της Πληροφορίας.
Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την υλοποίηση του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.
Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της
υλοποίησης του ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα
δεδοµένα που προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε
συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως εκροών και αποτελεσµάτων.
Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών
µε την υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα.

2.5 Ετήσια έκθεση
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση
υλοποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή
της από την επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η
έκθεση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου και συντάσσεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις
οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού. Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση γίνεται αναφορά
για την υλοποίηση περιφερειακών δράσεων που περιλαµβάνονται στην πρωτοβουλία
«Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή», στην περίπτωση που το ΕΠ εµπλέκεται στην
εν λόγω πρωτοβουλία.
Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική αρχή
συντονισµού και την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης
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της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των
δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ.

2.6 Ετήσια εξέταση ΕΠ
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της
ετήσιας έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την
πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, τη χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα
µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της υλοποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι δυνατόν επίσης να εξετάζονται θέµατα λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του προγράµµατος, η διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού ενηµερώνει
την επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που ελήφθησαν αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.

2.7 Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής
στήριξης
Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06 επιβάλλονται υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών
στα ΕΠ (πόροι που προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία,
∆υτική Μακεδονία, Αττική) και στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο).
Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του
Ταµείου Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω:
•

των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από
το ΕΤΠΑ) και

•

των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα καλυφθούν από όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές πιστώσεις.
Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως σε προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για
κάθε τύπο Περιφερειών, ως εξής:
•

Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια που περιλαµβάνουν.
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•

Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν
και τους τρεις τύπους Περιφερειών (αµιγής στόχος σύγκλιση, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή είσοδος) έχουν διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας
που επαναλαµβάνονται για κάθε έναν από τους τρεις τύπους Περιφερειών.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και παρακολούθηση των σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ.
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3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
3.1 Γενικά
Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που
συνδράµουν την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν,
κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006). Οι αξιολογήσεις αυτές, στρατηγικής ή επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν
υπόψη το στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση.
Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους µέλους ή της Επιτροπής και διεξάγονται
από εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά ανεξάρτητους από την αρχή πιστοποίησης
και την αρχή ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης και
ελέγχου του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε
βάση τους εφαρµοστέους κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα.

3.2 Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης
Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν
λόγω παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν
αρχικά ή όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών
(αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης).
Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για τα
ΕΠ του στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν σχέδιο αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης
που σκοπεύει να πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση των ΕΠ και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου (Draft
Working Paper No 5: Evaluation during the programming period: on going evaluation –
An integrated management tool) διαµόρφωσε ενδεικτικό σχέδιο αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013, όπου αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός των αξιολογήσεων σε
στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της «Σύγκλισης» και της
«Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».
Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται µε
ευθύνη της διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται
από την εθνική αρχή συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ και σε συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το
ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή
15%).
Εκτός από τις προτεινόµενες στο σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν, κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες αξιολογήσεις, σε περι-
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πτώσεις που θα κριθεί αυτό αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του ΕΣΠΑ. Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση αφορούν τροποποιήσεις στη χρηµατοδοτική κατανοµή των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων προτεραιότητας, τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το περιεχόµενο
των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος τροποποιήσεις στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω
αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά στην παρούσα φάση σχεδιασµού.
Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την
επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή, την εθνική αρχή συντονισµού και την
ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου
ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%).
Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 20072013 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

3.3 Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση
αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα όπως η έκταση χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα
του προγραµµατισµού των Ταµείων και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την
εφαρµογή του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων για την πολιτική
στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές.
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους
αξιολογητές και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική
αρχή και η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια
της αξιολόγησης παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 - 2013

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεκµηρίωση της
συµβολής των ΕΠ
στην εφαρµογή του
εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΣΠΑ στο µέσο
της προγραµµατικής
περιόδου

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απαίτηση άρθρου 29
του Καν. 1083/2006
για τη στρατηγική
υποβολή εκθέσεων
από τα κράτη µέλη

Στα σηµεία α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του
άρθρου 29 του Καν. 1083/2006

Συµβολή στην υποβολή των στρατηγικών εκθέσεων του
άρθρου 29 του Καν.
1083/2006

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΣΠΑ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
του ΕΣΠΑ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι
µεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για το τέλος της προγραµµατικής περιόδου
και ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές
παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; Με ποιους τρόπους µπορεί να
υπάρξει βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και
των ΕΠ του

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

ΕΙ∆ΟΣ

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΣΠΑ πριν τη
λήξη της προγραµµατικής περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΣΠΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
του ΕΣΠΑ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι
µεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης και ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές
παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι
µε ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας,
ενόψει και της νέας προγραµµατικής περιόδου ;

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

2ο εξάµηνο 2007
2ο εξάµηνο 2009
2ο εξάµηνο 2012

1ο εξάµηνο 2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεχνική Βοήθεια

Γραφείο Πρωθυπουργού, Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την Αξιολόγηση, Ε.Ε., αρχή
συντονισµού, ∆ιαβουλεύσεις µε αρχές διαχείρισης ΕΠ

Τεχνική Βοήθεια

Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση,
Ε.Ε., αρχή συντονισµού, ∆ιαβουλεύσεις
µε αρχές διαχείρισης
ΕΠ

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και
των ΕΠ του

1ο εξάµηνο 2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική Βοήθεια

Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση,
Ε.Ε., αρχή συντονισµού, ∆ιαβουλεύσεις
µε αρχές διαχείρισης
ΕΠ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

ΧΡΟΝΟ-

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

∆ΟΤΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
του ΕΠ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων σε
σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και
ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για
το τέλος της προγραµµατικής περιόδου και
ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή;
Πως αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας
στο ΕΠ; Με ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση του ΕΠ

1ο εξάµηνο 2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική Βοήθεια

Αρχή συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή διαχείρισης
του κάθε ΕΠ

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των
στόχων του ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
του ΕΠ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων σε
σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και
ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης και
ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή;
Πως αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας
στο ΕΠ; Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση
του προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας,
ενόψει και της νέας προγραµµατικής περιόδου ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση του ΕΠ

1ο εξάµηνο 2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική Βοήθεια

Αρχή συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή διαχείρισης
του κάθε ΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
1.

ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2.

ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.

ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

4.

ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

5.

ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

6.

ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

7.

ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

8.

ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

9.

ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ
11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΠ στο µέσο
της προγραµµατικής
περιόδου

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΠ πριν την
λήξη της προγραµµατικής περιόδου

12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρατήρηση : Στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, είναι δυνατόν να διενεργηθούν αξιολογήσεις
του ΕΣΠΑ και των ΕΠ επιπλέον των αναφεροµένων στο χρονοδιάγραµµα
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά
τις πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση
της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Η εξειδίκευση της εφαρµογής των απαιτήσεων δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 2 έως και
10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία αποτυπώνονται µε δοµηµένο τρόπο στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό σχέδιο
περιλαµβάνει τους στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε οµάδα
στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την
εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα ή τους διοικητικούς φορείς
που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας,
ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης αναφορικά µε την προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας. Αναλόγως µε
τις ανάγκες του ΕΠ για πληροφόρηση και δηµοσιότητα δύναται να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε εξωτερικούς εξειδικευµένους σύµβουλους.
Κατά την έναρξη των ΕΠ η διαχειριστική αρχή επιλέγει να υλοποιήσει µια ενέργεια δηµοσιοποίησης σύµφωνα µε τη φύση και τους στόχους του ΕΠ. Αναφέρονται ενδεικτικά:
ηµερίδα, δηµοσιότητα στον τύπο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ πραγµατοποιούνται ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας εκ των οποίων µια σηµαντική ενέργεια ετησίως που θα επικοινωνεί τα επιτεύγµατα και τα έργα του ΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται ηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια, δελτία τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και
ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ. Τα ΕΠ διατηρούν ιστοσελίδες καθώς και άλλα µέσα πληροφόρησης έντυπα ή ηλεκτρονικά.
Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία
της κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
∆ύναται να εµπλακεί στα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας ένας τουλάχιστον
πολλαπλασιαστής πληροφόρησης, αναλόγως µε το περιεχόµενο του ΕΠ ή τις Περιφέρειες που καλύπτει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 5 παρ.3 του Καν. (ΕΚ)
1828/06.
Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται από τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ µε βάση τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής
συντονισµού και σε συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από
το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10%
(ή 15%) και υποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία που συν-
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δράµουν στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισµού παρέχει
ενιαίες αρχές προς τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και µεριµνά για τη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό τους.
Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα περιλαµβάνονται
στη χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο
46 παρ. 1 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006).
Η διαχειριστική αρχή ορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο επαφής υπεύθυνο για την πληροφόρηση και την δηµοσιότητα βάσει του άρθρου 10 του Καν. (ΕΚ) 1828/06 και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
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5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του
ΕΣΠΑ αποτελούν δηµόσιες επενδύσεις και µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Οι πιστώσεις των Ταµείων εγγράφονται στο Τµήµα Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού
(Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων). Στο τµήµα δαπανών του Π∆Ε εγγράφονται οι
προβλέψεις µεταφοράς πιστώσεων προς τους φορείς χρηµατοδότησης του Π∆Ε. Οι
πιστώσεις προς τους δικαιούχους αφορούν την προβλεπόµενη δηµόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική). Τυχόν ιδιωτική συµµετοχή παρακολουθείται µέσω του ΟΠΣ.
Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου να είναι δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των
ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη:

1. Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή)
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της σε ΕΠ σε συλλογική απόφαση του φορέα χρηµατοδότησης
2. Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάµεσο
φορέα διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς τον φορέα
χρηµατοδότησης
3. Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης
4. Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση το αίτηµα και το διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο φορέα χρηµατοδότησης
5. Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα χρηµατοδότησης
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία
κοινοποιείται στο δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης
Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην πράξη οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στο δικαιούχο, ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης
εκδίδοντας επιταγές προς τους αναδόχους. Οι πληρωµές προς τους αναδόχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της πράξης.
Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους δικαιούχους. Οι πληρωµές προς
τους δικαιούχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της πράξης.
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Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου µετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 έως
4 εκδίδεται εντολή µεταφοράς των πιστώσεων από το φορέα χρηµατοδότησης στο
λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου προκειµένου να διενεργηθούν πληρωµές. Η
µεταφορά των ποσών γίνεται υπό µορφή άµεσης επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών του δηµοσίου).
Μετά την µεταφορά στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης προβαίνει στις πληρωµές των αναδόχων ή δικαιούχων αντιστοίχως.
Κατά την πληρωµή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν αφαιρείται, ούτε
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών αυτών.
Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ µετά την
επαλήθευσή τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .
Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του ΟΠΣ προκειµένου να πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που προβλέπεται στο άρθρο 78.
Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο
του ΕΠ, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια δαπάνη. Οι φορείς
που διαχειρίζονται τα ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους δηµιουργούµενους τόκους στη διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω των οποίων κινούνται τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην παροχή
στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασµών στην αρχή πιστοποίησης, µετά από αίτηµά της.
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6. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο
καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή Επτροπή (SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που
αφορούν το ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος καταχώρισης
και αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο
πλαίσιο του ΕΠ καθώς και της συλλογής δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς
ελέγχους και την αξιολόγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή περιγραφή του εν λόγω συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του οργανογράµµατος ροής (κεντρικό ή κοινό σύστηµα δικτύου ή αποκεντρωµένο σύστηµα µε συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων), σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
και κατ’ αντιστοιχία στο άρθρο 21 και στο παράρτηµα ΧΙΙ παράγραφος 6 του του Καν.
(ΕΚ) 1828/2006.
Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που
έχει δηµιουργηθεί για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006.
Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων που
αφορούν στις αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του προγράµµατος
και θα υποστηρίζει τις εν λόγω Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την Επιτροπή. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβληθεί προσπάθεια να
αναπτυχθεί σύστηµα συµβατό µε το ΟΠΣ για την εισαγωγή της χρήσης ηλεκτρονικών
µέσων στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΠΣ 20002006 και µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι οποίες βρίσκονται σε
εξέλιξη, θα αποτελεί την έγκυρη βάση οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων, η οποία
θα καλύπτει και τις ανάγκες ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της Επιτροπής.
Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξής του προσδιορίζονται στο νόµο και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.
Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, λειτουργεί πλήρης δικτυακή εφαρµογή Helpdesk.
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7. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των
στόχων των Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο µεταξύ της
Επιτροπής και του κράτους µέλους, όσο και µεταξύ του κράτους µέλους και των ενδιαφερόµενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και οριζόντια
διάσταση της εταιρικής σχέσης). Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα
υλοποίησης του ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν ληφθεί όπως:
(i)

Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού
µε στόχο τη διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας, µέσω γόνιµου και αποτελεσµατικού διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.

(ii)

Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθµού στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία αποτελεί
τον κύριο µηχανισµό για την διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος, όπου αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί µε τους
στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος φορείς.

Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ λαµβάνει υπόψη
το βαθµό της συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι,
την εµπειρία και ικανότητα των εταίρων στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη
προώθησης της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να
προσφέρει την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους µέλους
και υλοποιείται µέσω της ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρµοδιοτήτων των διαφόρων εταίρων στο κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο.
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8. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της
διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων. Επίσης λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή
των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων και ειδικότερα της
πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες
αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισµό πράξεων
που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά
τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την
αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν:
(i)

Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που
είναι αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών
πληθυσµιακών οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο
ROM κλπ)

(ii)

Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των
ειδικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η
κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση. Στα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των
προκηρύξεων σε όλα τα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και
σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν
ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης όσο και των ειδικών όρων
και προϋποθέσεων για τη λήψη της.

(iii)

Την παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον
αφορά τα µέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο
πλαίσιο του ΕΠ, την αποτελεσµατικότητα τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις
που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης.

(iv)

Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες
κατά την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηµατοδότηση.
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9. ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαµβάνουν χρηµατοδότηση
µόνο από ένα Ταµείο, µε εξαίρεση ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το
Ταµείο Συνοχής. Ωστόσο µπορούν, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στους ειδικούς κανονισµούς των Ταµείων, να χρηµατοδοτούν, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητας (ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής
του άλλου Ταµείου, εφόσον οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτή.
Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηµατοδότηση κατά συµπληρωµατικό τρόπο
του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ µπορεί να φτάσει µέχρι και 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης
ανά άξονα προτεραιότητας κατά µέγιστο (ή µέχρι 15% για τον άξονα προτεραιότητας
Κοινωνική Ενσωµάτωση του ΕΚΤ για όλες τις Περιφέρειες και τον άξονα προτεραιότητας
Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου).
Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη περιγραφεί στα ΕΠ οι κατηγορίες παρεµβάσεων τις οποίες
οι αρµόδιες αρχές θα υλοποιήσουν µέσω της χρήσης της ανωτέρω ρήτρας. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
•

∆ράσεις για τον εµπλουτισµό, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την αύξηση της
κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που εµπίπτουν στην στρατηγική του υπουργείου

Ανάπτυξης

και

περιλαµβάνονται

στο

ΕΠ

«Επιχειρηµατικότητα-

Ανταγωνιστικότητα» για τις 8 περιφέρειες αµιγούς Στόχου Σύγκλισης και στα ΠΕΠ
για τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (π.χ. θεµατικά δίκτυα Ε&Α, δηµιουργία
περιφερειακών πόλων καινοτοµίας, δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας,
βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και στήριξη του καταναλωτή, ενίσχυση των δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας).
•

Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο µέσω των ΠΕΠ (προγράµµατα
τύπου «Βοήθεια στο σπίτι»), που εντάσσονται στη στρατηγική των αξόνων προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» για την ενίσχυση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων των περιφερειών και την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής.

•

Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ
«Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» για την προµήθεια εξοπλισµού µε στόχο τη
χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. εξοπλισµός εργαστηρίων φυσικών επιστηµών ιδιαίτερα για ΑµεΑ, εξοπλισµός εργαστηρίων για επαγγελµατικά λύκεια και σχολές, εξοπλισµός για τις δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων, εξοπλισµός για την τριτοβάθµια εκπαίδευση).

•

Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ
«Ψηφιακή Σύγκλιση» (π.χ. εκπαίδευση στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων
όπως TΑΧIS).
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•

Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δικτύωσης, διαµόρφωσης χώρων, προµήθειας έτοιµου λογισµικού κλπ.

Επισηµαίνεται ότι όµοιες ή οµοειδείς κατηγορίες παρεµβάσεων θα υλοποιούνται κάτω
από ένα και το αυτό θεσµικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους
(επιχειρησιακό πρόγραµµα ή ∆ιαρθρωτικό Ταµείο).
Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των ΕΠ θα εξετάζεται από τα αρµόδια όργανα το ενδεχόµενο και η αναγκαιότητα αξιοποίησης της ρήτρας ευελιξίας και σε πρόσθετες κατηγορίες παρεµβάσεων (όπως π.χ. ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις µε στόχευση σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές
οµάδες, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης).
Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή µέσω του ΟΠΣ στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει το
καθορισµένο ποσοστό-κατώφλι του 10% (ή 15%).
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας που να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιµοποίησης της ρήτρας ευελιξίας καθώς και της µη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού
ορίου συνδροµής του αντίστοιχου Ταµείου.
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10. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ33
Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως από το Υπουργείο Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε την κινητοποίηση του συνόλου των τοµέων πολιτικής και των
κοινωνικών εταίρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόµενη στην
αρχή της διαφάνειας. Η συµµετοχή των εταίρων στη διαδικασία προέκυψε µε βάση την
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και των κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών οριζόντιων θεµάτων που αναπτύσσονται στο ΕΠ.
Ήδη σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε αποφασιστικό ρόλο:
•

στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).

•

στις διαδικασίες εκπόνησης και ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων

•

στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ).

Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει σε διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους για την εκπόνηση ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο την
ενίσχυση του ρόλου τους, προκειµένου να αποκτήσει η εµπλοκή τους µόνιµο και βιώσιµο χαρακτήρα.
Το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται να διαθέσει έως το 2% των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», για συγκεκριµένες ενέργειες στήριξης παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων,
για την υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών
δυνατοτήτων των κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον αφορά την προσαρµοστικότητα
των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων.

33

Η συγκεκριµένη ενότητα αφορά µόνο στο Στόχο Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού».
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11. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση,
οργάνωση και λειτουργία ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο
44 του Κανονισµού. Τα ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη συνεισφορά από ΕΠ σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.
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12. ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ
Ως έργα-γέφυρες χαρακτηρίζονται έργα των οποίων µέρος του φυσικού αντικειµένου
συγχρηµατοδοτείται από ΕΠ της περιόδου 2000-2006 και µέρος από ΕΠ της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.
Τα έργα αυτά µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ της περιόδου 2007-2013 εφόσον
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
−

η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς διακριτά στάδια ή
τµήµατα για κάθε ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε αντίστοιχο διακριτό οικονοµικό
και φυσικό αντικείµενο,

−

πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2007-2013 από το οποίο
πρόκειται να συγχρηµατοδοτηθεί ως έργο-γέφυρα,

−

πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2000-2006, υπό το οποίο
είχε αρχικά συγχρηµατοδοτηθεί. Στην περίπτωση που, βάσει εκθέσεων ελέγχου ή
άλλων µέσων, προκύπτει ότι η δαπάνη ενός έργου δεν είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση κατά την περίοδο 2000-2006, η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για συγχρηµατοδότηση ούτε κατά την περίοδο 2007-2013,

−

αιτιολογείται επαρκώς η µη ολοκλήρωση του έργου κατά την περίοδο 2000-2006,

−

για το τµήµα του έργου που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ θα ισχύσουν τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης του σχετικού ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ανά περίπτωση,

−

στις περιπτώσεις µεγάλων έργων γεφυρών, για τα οποία το συνολικό κόστος επένδυσης και από τις δύο προγραµµατικές περιόδους είναι άνω των είκοσι πέντε εκατ.
(25.000.000) ευρώ στην περίπτωση του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ.
(50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ)
1083/06, στις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ίδιου Κανονισµού, συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία διακριτότητας φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ των δύο προγραµµατικών περιόδων.

Σε κάθε ΕΠ του ΕΣΠΑ προσδιορίζονται τα µεγάλα έργα γέφυρες (κατά την έννοια του
άρθρου 39 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006) που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από αυτό.
Στις τελικές εκθέσεις εκτέλεσης των ΕΠ της περιόδου 2000-2006 θα δοθούν αναλυτικά
στοιχεία σε ότι αφορά στα έργα-γέφυρες που δεν αποτελούν µεγάλα έργα κατά την έννοια του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Έργα που κατά τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου
2000-2006 προσδιοριστούν ως ηµιτελή ή µη-λειτουργικά και τα οποία σύµφωνα µε τους
στόχους και τις προτεραιότητες των ΕΠ 2007-2013 δεν είναι επιλέξιµα, το κράτος µέλος
υποχρεούται να τα ολοκληρώσει και να τα καταστήσει λειτουργικά µε εθνικούς πόρους.
Η χρηµατοδότηση των έργων γεφυρών δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις της χώρας για την
περίοδο 2007-2013, ως προς την τήρηση των περιφερειακών κατανοµών και των στόχων της Λισσαβόνας.
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13. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
13.1 Κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, τις ίσες ευκαιρίες και το περιβάλλον
Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά µε τους ισχύοντες κανόνες στους ανωτέρω τοµείς
θα προσδιοριστούν κατά την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των
ΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Καν.1828/2006 της Επιτροπής. Στο
πλαίσιο αυτό θα εκδοθούν και οδηγίες για την τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών για τη σώρευση των ενισχύσεων και της αποφυγής διπλής χρηµατοδότησης.
Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι
αφορά τον ανταγωνισµό και τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον, τις µεταφορές και την ενέργεια, την διασφάλιση της υγείας του πληθυσµού και
την κοινωνική φροντίδα, τις ίσες ευκαιρίες. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι εφαρµόζονται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν κατά την έγκριση της απόφασης
χορήγησης της ενίσχυσης.
Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες παρατυπιών στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης των δηµοσίων συµβάσεων, οι ελληνικές αρχές θα προχωρήσουν
στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων.

13.2 ∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΠ
Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ενισχύεται η διοικητική αποτελεσµατικότητα
των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε τη θέσπιση
κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της
ευθύνης εκτέλεσης έργων. Προβλέπεται ειδική διαδικασία µε την οποία καθορίζονται οι
απαιτήσεις ή το πρότυπο διαχείρισης έργων, οι διαδικασίες και οι αρµόδιοι φορείς για
την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, λαµβάνοντας µέριµνα
του µεγέθους και των ιδιαιτεροτήτων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ,
καθώς και των δικαιούχων που θα τα υλοποιήσουν.
Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία προβλέπεται να γίνει
την 1.1.2009, και για ειδικές κατηγορίες πράξεων και ιδίως για τα συνεχιζόµενα από το
ΚΠΣ 2000-2006 έργα, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού και µε τα όσα προβλέπονται στην επιστολή µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ1469/04.05.2007 του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών.
Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική συµφωνία των δύο µερών στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται
ή σε συναφή δηµόσια υπηρεσία ή ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η
οποία ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων. Στην περίπτωση που
στον φορέα που αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που παρέχει, αυτές περιλαµ-
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βάνονται στον προϋπολογισµό του έργου και καλύπτονται απολογιστικά είτε από το ίδιο
το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του ΕΠ στο οποίο εντάσσεται. Μετά την παραλαβή
προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και οικονοµική
τεκµηρίωση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 62: Ετήσια Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής σε ευρώ (Στόχος Σύγκλιση)
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα:
Θεσσαλίας - Στερεάς – Ηπείρου (Στόχος Σύγκλιση)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γενικό Σύνολο
2007 - 2013

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

(1)
99.269.823

(2)

Ταµείο
Συνοχής
(3)

(4)=(1)+(2)+(3)
99.269.823

99.269.823
101.255.221

99.269.823
101.255.221

101.255.221
103.280.327

101.255.221
103.280.327

103.280.327
105.345.930

103.280.327
105.345.930

105.345.930
107.452.849

105.345.930
107.452.849

107.452.849
109.601.906

107.452.849
109.601.906

109.601.906
111.793.944

109.601.906
111.793.944

111.793.944
738.000.000

111.793.944
738.000.000

738.000.000

738.000.000

Πίνακας 63: Ετήσια Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής σε ευρώ
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση)
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα:
Θεσσαλίας - Στερεάς – Ηπείρου (Στόχος Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση)
2007
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
2008
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
2009
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
2010
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
2011
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
2012
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
2013
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

(1)

(2)

(Στόχος Περιφερειακή

Ταµείο
Συνοχής
(3)

ΣΥΝΟΛΟ
(4)=(1)+(2)+(3)

125.867.566
125.867.566

125.867.566
125.867.566

98.689.185
98.689.185

98.689.185
98.689.185

70.373.322
70.373.322

70.373.322
70.373.322

40.885.349
40.885.349

40.885.349
40.885.349

10.189.707
10.189.707

10.189.707
10.189.707

10.393.500
10.393.500

10.393.500
10.393.500

10.601.371

10.601.371
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Γενικό Σύνολο
2007 - 2013

σύνολο
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
ΣΥΝΟΛΟ

10.601.371

10.601.371

367.000.000
367.000.000

367.000.000
367.000.000
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Πίνακας 64: Χρηµατοδοτικό σχήµα ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας σε ευρώ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΘΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΚΤ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΤΠΑ
1

Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελα1 σιµότητας Θεσσαλίας
99.435.000
Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελα2 σιµότητας Στερεάς Ελλάδας
61.600.700
Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελα3 σιµότητας Ηπείρου
75.570.000
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα
4 ζωής Θεσσαλίας
229.530.000
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα
5 ζωής Στερεάς Ελλάδας
138.141.600
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα
6 ζωής Ηπείρου
161.620.000
Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατι7 κότητα Θεσσαλίας
85.890.000
Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατι8 κότητα Στερεάς Ελλάδας
163.201.360
Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατι9 κότητα Ηπείρου
71.510.000
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
10 Θεσσαλίας
8.145.000
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
11 Στερεάς Ελλάδας
4.056.340
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
12 Ηπείρου
6.300.000
Σύνολο Στόχος Σύγκλιση
738.000.000
Σύνολο Στόχος Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
367.000.000
ΣΥΝΟΛΟ
1.105.000.000

2

3

ΣΥΝΟΛΟ
4=1+2+3

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΟΥΠΟΣΟΣΤΟΥΕΘΝΙΚΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
5=6+7

6

7(*)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
(ΒάσηυΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
πολ.Κοιν.Συµµ.)
∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΤΕ
8=4+5

9=4/8

10

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΆΛΛΗΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
11a

11b

Σύνολο
11α+11β

12=4+5+11a

99.435.000

24.569.029

24.569.029

124.004.029

80,19%

18.045.971

18.045.971

142.050.000

61.600.700

40.625.300

40.625.300

102.226.000

60,26%

69.500.000

69.500.000

171.726.000

75.570.000

30.783.810

30.783.810

106.353.810

71,06%

10.000.000

4.000.000

14.000.000

116.353.810

229.530.000

56.713.726

56.713.726

286.243.726

80,19%

41.656.274 20.000.000

61.656.274

327.900.000

138.141.600

74.220.400

74.220.400

212.362.000

65,05%

98.000.000

98.000.000

310.362.000

161.620.000

43.223.492

43.223.492

204.843.492

78,90%

44.000.000 12.000.000

56.000.000

248.843.492

85.890.000

21.222.245

21.222.245

107.112.245

80,19%

15.587.755 127.500.000 143.087.755

122.700.000

163.201.360

36.898.440

36.898.440

200.099.800

81,56%

41.500.000

41.500.000

241.599.800

71.510.000

27.592.698

27.592.698

99.102.698

72,16%

11.000.000 47.000.000

58.000.000

110.102.698

8.145.000

3.490.714

3.490.714

11.635.714

70,00%

0

0

11.635.714

4.056.340

6.255.860

6.255.860

10.312.200

39,34%

0

0

10.312.200

6.300.000
3.400.000
738.000.000 210.995.714

3.400.000
210.995.714

9.700.000
948.995.714

64,95%
77,77%

0
0
140.290.000 210.500.000 350.790.000

9.700.000
1.089.285.714

367.000.000 158.000.000
1.105.000.000 368.995.714

158.000.000
368.995.714

525.000.000
1.473.995.714

69,90%
74,97%

209.000.000
209.000.000
349.290.000 210.500.000 559.790.000

734.000.000
1.823.285.714

(*) Η στήλη αυτή δεν συµπληρώνεται γιατί η βάση υπολογισµού της Κοινοτικής Συνδροµής είναι οι επιλέξιµες δηµόσιες δαπάνες. Η ιδιωτική συµµετοχή αναγράφεται στη στήλη 11β
(**) Σε περίπτωση κοινών ΕΠ Στόχου Σύγκλιση και Στόχου Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, να συµπεριλαµβάνεται ένδειξη του Στόχου
11a "Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξιµες δαπάνες κ.α"
11b "Ποσά ιδιωτικής συµµετοχής"
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Πίνακας 65: Ενδεικτική Ανάλυση της ενίσχυσης των Ταµείων ανά κωδικό θέµατος προτεραιότητας
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD),καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα.
∆ραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών.
Υποδοµή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συµπεριλαµβάνοντας υλικό εξοπλισµό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών
υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισµένου κύρους σε εξειδικευµένη τεχνολογία.
Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µε πανεπιστήµια, εγκαταστάσεις ανωτέρας/ ανωτάτης εκπαίδευσης όλων των ειδών, περιφερειακές αρχές, ερευνητικά κέντρα και επιστηµονικούς και τεχνολογικούς πόλους (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, πόλοι τεχνολογίας κ.λ.π. )
Συνδροµή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συµπεριλαµβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα)
Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και οµάδες επιχειρήσεων
Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιµης παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσµατικών συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την καταπολέµηση της ρύπανσης, ενσωµάτωση µη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις )
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε έρευνα και καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, ίδρυση νέων επιχειρήσεων από
πανεπιστήµια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρήσεις κ.λ.π.)
Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας
Κοινωνία της πληροφορίας
Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών δικτύων)
Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.)
Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκµάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση , κ.λ.π.)
Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π.)
Άλλα µέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσµατική χρήση τους.
Μεταφορές
Σιδηρόδροµοι
Σιδηρόδροµοι (TEN-T)
Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός
Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός (TEN-T)
Αυτοκινητόδροµοι
Αυτοκινητόδροµοι (TEN-T)
Εθνικές οδοί
Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ποδηλατόδροµοι
Αστικές µεταφορές
Πολύτροπες µεταφορές.
Πολύτροπες µεταφορές (TEN-T)
Έξυπνα Μεταφορικά συστήµατα.
Aερολιµένες
Λιµένες

ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου
ΠΟΣΑ ΣΕ €
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
ΣΤΟΧΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Σύγκλιση
Περιφερειακή
Ανταγωνιστικότητα
και Απασχόληση
126.140.000
128.310.000
254.450.000
2.000.000
2.100.000
4.100.000
21.050.000

350.000

21.400.000

9.990.000

2.310.000

12.300.000

3.000.000
1.050.000

7.910.000
7.560.000

10.910.000
8.610.000

0

3.710.000

3.710.000

2.000.000
78.300.000
8.750.000
29.160.000
8.510.000

10.850.000
43.750.000
49.770.000
62.066.060
8.400.000

12.850.000
122.050.000
58.520.000
91.226.060
16.910.000

4.200.000
0

2.993.200
2.450.000

7.193.200
2.450.000

7.850.000
4.300.000
4.300.000
171.020.000
8.750.000
0
0
0
0
0
89.515.000
35.200.000
1.320.000
15.000.000
4.500.000
0
0
15.000.000
1.735.000

30.100.000
7.876.960
10.245.900
36.295.000
0
0
0
0
0
0
14.280.000
14.280.000
0
455.000
700.000
0
700.000
1.400.000
3.990.000

37.950.000
12.176.960
14.545.900
207.315.000
8.750.000
0
0
0
0
0
103.795.000
49.480.000
1.320.000
15.455.000
5.200.000
0
700.000
16.400.000
5.725.000
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67

Επίγειες θαλάσσιες οδοί (περιφερειακές και τοπικές)
Επίγειες θαλάσσιες οδοί (TEN-T)
Ενέργεια
Ηλεκτρισµός
Ηλεκτρισµός (TEN-E)
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο (TEN-E)
Πετρελαϊκά προϊόντα
Πετρελαϊκά προϊόντα (TEN-E)
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: άνεµος
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: ηλιακή
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: βιοµάζα
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες
Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας
Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων
∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων
∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό)
Επεξεργασία υδάτων (λύµατα)
Ποιότητα αέρα
Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης.
Προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές και µείωση των επιπτώσεων.
Αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης.
Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συµπεριλαµβάνοντας τις περιοχές Natura 2000)
Προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών
Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβάνοντας την επεξεργασία και εφαρµογή σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών
και τεχνολογικών κινδύνων)
Άλλα µέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων.
Τουρισµός
Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους
Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονοµιάς.
Συνδροµή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών
Πολιτισµός
Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών
Συνδροµή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών.
Αστική και αγροτική αναγέννηση
Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.
Προωθώντας την προσαρµοστικότητα εργαζοµένων,επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών.
Ανάπτυξη στρατηγικών και συστηµάτων δια βίου εκµάθησης στις επιχειρήσεις, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών στους απασχολούµενους και τους προϊσταµένους, για την επιτάχυνση της προσαρµοστικότητας τους στις αλλαγές. Προώθηση επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας.
Σχεδιασµός και προώθηση καινοτόµων και περισσότερο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας.
Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την παροχή υποστήριξης, σε συνάφεια µε την αναδιάρθρωση
παραγωγικών τοµέων και επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συστηµάτων αντιµετώπισης των οικονοµικών αλλαγών και των µελλοντικών
απαιτήσεων σχετικά µε θέσεις εργασίας και δεξιότητες.
Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην απασχόληση και την διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Εκσυγχρονισµός και ενδυνάµωση των θεσµών της αγοράς εργασίας
Εφαρµογή ενεργητικών και προληπτικών µέτρων στην αγορά εργασίας.
Μέτρα ενθάρρυνσης της ενεργού γήρανσης και παράτασης εργασιακής ζωής.

0
0
4.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250.000
3.000.000
0
113.340.000
43.500.000
10.600.000
5.000.000
0
0
0
6.620.000
15.000.000
0

490.000
0
41.332.500
350.000
11.375.000
10.587.500
0
0
0
4.800.000
2.400.000
600.000
8.820.000
2.400.000
18.153.000
4.325.000
2.500.000
2.500.000
150.000
425.000
500.000
0
3.753.000
500.000

490.000
0
45.582.500
350.000
11.375.000
10.587.500
0
0
0
4.800.000
2.400.000
1.850.000
11.820.000
2.400.000
131.493.000
47.825.000
13.100.000
7.500.000
150.000
425.000
500.000
6.620.000
18.753.000
500.000

17.220.000
15.400.000
10.790.000
0
7.200.000
3.590.000
23.320.000
15.820.000
4.000.000
3.500.000
52.007.500
52.007.500
0

500.000
3.000.000
5.862.500
294.000
0
5.568.500
8.400.000
4.900.000
2.100.000
1.400.000
3.150.000
3.150.000
0

17.720.000
18.400.000
16.652.500
294.000
7.200.000
9.158.500
31.720.000
20.720.000
6.100.000
4.900.000
55.157.500
55.157.500
0

0
0

0
0

0
0

0
12.992.500
0
0
0

0
2.625.600
0
0
0

0
15.618.100
0
0
0
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68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.
Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της
γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι
διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων.
Ειδικές δράσεις για την αύξηση του µεριδίου συµµετοχής των µεταναστών στην απασχόληση και διαµέσου αυτών, την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωµάτωσής τους
Βελτιώνοντας την κοινωνική ενσωµάτωση των µειονεκτούντων προσώπων.
Παρεµβάσεις για την ενσωµάτωση και την είσοδο στην απασχόληση των µειονεκτούντων ατόµων, ώστε να αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις
που αντιµετωπίζουν στην εργασιακή συµµετοχή και εξέλιξη και να προωθηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας τους στον χώρο εργασίας.
Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο.
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειµένου να αυξηθεί η απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να
προσαρµοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία καινοτόµο αντίληψη και σε µια οικονοµία βασισµένη στην κοινωνία
της γνώσης.
Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα
αντικείµενα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/ επαγγελµατικής και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο έρευνας και καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω µεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις.
Επένδυση σε κοινωνικές υποδοµές.
Υποδοµές εκπαίδευσης.
Υποδοµές Υγείας
Υποδοµές φροντίδας παιδιών
Υποδοµές στέγασης
Άλλες κοινωνικές υποδοµές.
Κινητοποίηση µεταρρυθµίσεων στα πεδία απασχόλησης και ενσωµάτωσης
Προώθηση της ανάληψης δράσης για συνεργασίες, συνάψεις συµφωνιών και πρωτοβουλίες µέσω της δικτύωσης εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων
Ενδυναµώνοντας την θεσµική ικανότητα σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Μηχανισµοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δηµιουργία ετοιµότητας στην εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων
Μείωση του πρόσθετου κόστους που αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη των εξόχως αποµακρυσµένων περιφερειών
Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω ελλείµµατος προσβασιµότητας και χωρικού κατακερµατισµού
Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόµενους µε το µέγεθος της αγοράς
Ενίσχυση για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε κλιµατικές συνθήκες.
Τεχνική Βοήθεια
Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση
Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία
Σύνολο

0

0

0

12.992.500

2.625.600

15.618.100

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
175.600.000
90.100.000
53.750.000
4.000.000
0
27.750.000
2.100.000

0
56.399.000
26.999.000
22.032.500
0
0
7.367.500
0

0
231.999.000
117.099.000
75.782.500
4.000.000
0
35.117.500
2.100.000

2.100.000
2.835.000

0
350.000

2.100.000
3.185.000

2.835.000
0
0
0
0
14.445.000
8.345.000
6.100.000
738.000.000

350.000
0
0
0
0
4.056.340
1.612.749
2.443.591
367.000.000

3.185.000
0
0
0
0
18.501.340
9.957.749
8.543.591
1.105.000.000
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Πίνακας 66: Ενδεικτική Ανάλυση της ενίσχυσης των Ταµείων ανά κωδικό Μορφής
Χρηµατοδότησης
ΚΩ∆

∆ιάσταση 2
Μορφή χρηµατοδότησης

ΕΤΠΑ
Στόχος
Σύγκλιση

1
2

Μή επιστρεπτέα ενίσχυση
Ενίσχυση (δάνειο, επιδότηση επιτοκίου,
εγγυήσεις)
Επιχειρηµατικά κεφάλαια (συµµετοχή,
κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου)
Άλλες µορφές χρηµατοδότησης

738.000.000

3
4
ΣΥΝΟΛΟ

738.000.000

ΕΤΠΑ
Στόχος
Περιφερειακή
Ανταγωνιστικότητα και
Απασχόληση
327.000.000

Σύνολο
ΧΕ ΘΣΗ

1.065.000.000

40.000.000

40.000.000

367.000.000

1.105.000.000

Πίνακας 67: Ενδεικτική Ανάλυση της ενίσχυσης των Ταµείων ανά κωδικό Εδαφικής ∆ιάστασης
ΚΩ∆

∆ιάσταση 3
Εδαφικός τύπος

ΕΤΠΑ
Στόχος
Σύγκλιση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Αστική Περιοχή
Βουνά
Νησιά
Αραιοκατοικηµένες περιοχές
Αγροτικές περιοχές
Πρώην εξωτερικά σύνορα
Ιδιαίτερα αποµακρυσµένη περιοχή
Ζώνη διασυνοριακής συνεργασίας
Ζώνη διακρατικής συνεργασίας
Ζώνη διαπεριφερειακής συνεργασίας
Άνευ αντικειµένου (χωρίς εξειδίκευση)

0
ΣΥΝΟΛΟ

345.441.000
103.354.500
8.750.000

ΕΤΠΑ
Στόχος
Περιφερειακή
Ανταγωνιστικότητα και
Απασχόληση
139.991.069
51.892.562
79.227.317

Σύνολο
ΧΕ ΘΣΗ

485.432.069
155.247.062
87.977.317

179.524.500

81.350.612

260.875.112

100.930.000
738.000.000

14.538.440
367.000.000

115.468.440
1.105.000.000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS)
Στο Παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται οι θεµατικοί δείκτες κορµού (core indicators) που
αφορούν το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Οι εν λόγω δείκτες αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Εγγράφου Εργασίας Νο. 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο “Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators”.
Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε να υπολογιστούν οι τιµές βάσης και στόχου για όσο το
δυνατόν περισσότερους δείκτες κορµού. Για περιορισµένο αριθµό δεικτών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του Εγγράφου Εργασίας Νο. 2 και που έχουν εφαρµογή
στο Πρόγραµµα, δεν κατέστη δυνατόν στην παρούσα φάση του σχεδιασµού να υπολογιστούν τιµές. Οι τιµές αυτές θα επιδιωχθεί να συµπληρωθούν µετά την εξειδίκευση των
αντίστοιχων δράσεων ή/και µετά την ανάπτυξη εξειδικευµένης µεθοδολογίας.
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Έγγραφο Εργασίας Νο. 2, οι τιµές των δεικτών κορµού θα επικαιροποιούνται στις υποβαλλόµενες ετήσιες εκθέσεις.
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) *
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

10

Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθµό των έργων / υποέργων που αφορούν
στις ενισχύσεις για έρευνα και τεχνολογική
ανάπτυξη καθώς και σε υποδοµές για έρευνα
και τεχνολογική ανάπτυξη. Η κάθε σύµβαση
αποτελεί έργο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Αριθµός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης

3

Αµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ
Αριθµός «έργων»

419

800

Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια
µετά την έναρξη)

91

300

Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες θέσεις
πλήρους απασχόλησης)

1132

1000

Επαγόµενες Επενδύσεις (€million)

100

175

Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε µίας επιχείρησης από το Πρόγραµµα. Ο αριθµός των
έργων ταυτίζεται µε τον αριθµό των συµβάσεων.
Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση για την ίδρυση / δηµιουργία µιας επιχείρησης από το Πρόγραµµα.
∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ και αφορά
τις θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν
από την ενίσχυση επιχειρήσεων στο Πρόγραµµα.
Αναφέρεται στον προϋπολογισµό των επαγόµενων επενδύσεων και αφορά στο σύνολο
της ιδιωτικής και δηµόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο Πρόγραµµα.
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

59

150

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κοινωνία της Πληροφορίας
Αριθµός Έργων
Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά

Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης είτε υποδοµής για την ψηφιακή σύγκλιση. Το έργο ταυτίζεται µε τη σύµβαση.
Αναφέρεται στον πληθυσµό που έχει δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα µετά
την υλοποίηση των έργων υποδοµών.

-

-

60

25

Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο
τοµέα των µεταφορών (οδικά, λιµάνια, σιδηρόδροµοι κ.λπ.)

∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΡΓΑ 200006
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
2007-13 (θα είναι τοµεακά)

Μεταφορές
Αριθµός Έργων

∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΡΓΑ 200006
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
2007-13

Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)

-

-

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.

Χιλιόµετρα κατασκευασµένων / αναβαθµισµένων δρόµων

135

45

Αναφέρεται στο σύνολο των χλµ που αναβαθµίζονται / κατασκευάζονται από το Πρόγραµµα.
∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΡΓΑ 200006
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
2007-13
∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΡΓΑ 200006

Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)

-

-

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ σιδηροδρόµων
εντός ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.

Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων σιδηροδροµικών γραµµών

-

10

Αφορά σε µικρές δράσεις αναβάθµισης / ασφάλειας σε σιδηρόδροµους εκτός ΤΕΝ

Επιπρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρετείται από αναβαθµισµένα αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

-

Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύµβαση) για την
δηµιουργία υποδοµών ή ενίσχυση επενδύσεων για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

-

∆είκτης που περιλαµβάνεται στο ΕΣΠΑ. Να
χρησιµοποιηθεί στις Περιφέρειες που έχουν
αντίστοιχες δράσεις και δεν περιλαµβάνεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Αριθµός Έργων

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας (MW)

Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναµου
Πετρελαίου)

-

-

∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ
2000-06

ΕΡΓΑ

ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
2007-13
∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΡΓΑ 200006
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
2007-13
∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΡΓΑ 200006
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
2007-13

-

-

64.000

-

Αναφέρεται στον πληθυσµό που εξυπηρετείται
από δίκτυα ύδρευσης που προβλέπονται στο
Πρόγραµµα.

∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ 200713 (θα είναι τοµεακά)

60.000

-

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο ισοδύναµο
πληθυσµό που θα εξυπηρετείται από ΕΕΛ

∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ 200713 (θα είναι τοµεακά)

5

3

Αναφέρεται στον
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ

50

60

Αναφέρεται στον αριθµό των ΧΑ∆Α και λοιπών περιοχών που θα αποκατασταθούν

Περιβάλλον
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα
διαχείρισης υδάτινων πόρων
Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός που
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών
αποβλήτων
Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Αριθµός έργων αποκατάστασης περιοχών

προβλεπόµενο

αριθµό
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

10

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής προστασίας και
λοιπά) που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων

753.888

Το σύνολο του πληθυσµού της κάθε Περιφέρειας

143

220

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων / υποέργων για υποδοµές όπως τουριστικά αγκυροβόλια, µαρίνες, σε κάθε ενίσχυση για την
προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού καθώς
και στην ενίσχυση της κάθε επιχειρήσεις στο
τοµέα του τουρισµού. Η σύµβαση ταυτίζεται
µε το έργο.

24

14

5000

4000

6

14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόληψη Κινδύνων

Αριθµός Έργων

40

Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από
δασική αντιπυρική προστασία και άλλα µέτρα προστασίας δασών
Τουρισµός

Αριθµός έργων

Εκπαίδευση
Αριθµός Έργων
Αριθµός ωφελούµενων µαθητών

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της
Εκπαίδευσης
Το σύνολο των ωφελούµενων µαθητών από
όλες τις προαναφερόµενες παρεµβάσεις

Υγεία
Αριθµός Έργων

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της
Υγείας

347

EΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αστική Ανάπτυξη
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση

Αριθµός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της ελκυστικότητας των
πόλεων
Ανταγωνιστικότητα

Αριθµός έργων που αποσκοπεί στην
προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηµατικότητα και νέων τεχνολογιών
Κοινωνική Ενσωµάτωση
Αριθµός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής
ενσωµάτωσης για µειονεκτούντες οµάδες
και νέους

30

Αναφέρεται σε όλα τα έργα αναπλάσεων, χώρων πρασίνου, ανακαίνισης κτιρίων κλ.π. που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο
τιµή βάσης)

2

Αναφέρεται στα έργα για την δηµιουργία δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας, άυλες
ενέργειες για την προώθηση των επιχειρήσεων κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή βάσης)

5

Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δοµών ,
προώθησης της απασχόλησης κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή
βάσης)

* Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον κατάλογο θα επικαιροποιούνται όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Εργασίας 2 «Indicators for Monitoring and
Evaluation: A Practical Guide» στις ετήσιες εκθέσεις και θα χρησιµοποιούνται για το λόγο αυτό διαθέσιµες πληροφορίες σύµφωνα µε την ένταξη
των έργων.
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) *
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

137

Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στον
αριθµό των έργων / υποέργων που αφορούν
στις ενισχύσεις για έρευνα και τεχνολογική
ανάπτυξη καθώς και σε υποδοµές για έρευνα
και τεχνολογική ανάπτυξη. Η κάθε σύµβαση
αποτελεί έργο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

Αριθµός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

1

Αµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ
Αριθµός «έργων»

172

1130

Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο
χρόνια µετά την έναρξη)

0

68

Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης)

460

1626

Επαγόµενες Επενδύσεις (€million)

256,78

*

Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε µίας επιχείρησης από το Πρόγραµµα. Ο αριθµός των
έργων ταυτίζεται µε τον αριθµό των συµβάσεων.
Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στην
ενίσχυση για την ίδρυση / δηµιουργία µιας
επιχείρησης από το Πρόγραµµα.
∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ και αφορά τις θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν
από την ενίσχυση επιχειρήσεων στο Πρόγραµµα.
Αναφέρεται στον προϋπολογισµό των επαγόµενων επενδύσεων και αφορά στο σύνολο
της ιδιωτικής και δηµόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο Πρόγραµµα.

* Τα στοιχεία θα δοθούν από
το ΕΠ
ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

210*

39

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κοινωνία της Πληροφορίας
Αριθµός Έργων

2,0%
Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος
καλύπτεται από ευρυζωνικά

0

ή
12.106*

Αναφέρεται στο κάθε έργο είτε ενίσχυσης είτε
υποδοµής για την ψηφιακή σύγκλιση.
Καταγράφει το επιπλέον ποσοστό πληθυσµιακής κάλυψης µε ευρυζωνικές υποδοµές
που οφείλεται στις παρεµβάσεις του ΕΠ ΨΣ ή
των ΠΕΠ. Το ποσοστό υπολογίζεται στο σύνολο του πληθυσµού των Περιφερειών
.Ουσιαστικά αφορά το ποσοστό των πολιτών
που αποκτούν δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης, λόγω της επέκτασης των ευρυζωνικών υποδοµών που χρηµατοδοτούνται από
δράσεις του ΕΠ ΨΣ ή των ΠΕΠ

* (Αφορά σε έργα µικρού
προϋπολογισµού)
*Ο πληθυσµός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 605.329

Μεταφορές
Αριθµός Έργων

95

15

Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο
τοµέα των µεταφορών (οδικά, λιµάνια, σιδηρόδροµοι κ.λπ.)

Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)

0

0

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.

Χιλιόµετρα κατασκευασµένων / αναβαθµισµένων δρόµων

154

53

Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηρόδροµων εντός ΤΕΝ (χλµ)

0

0

Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων
δροµικών γραµµών

σιδηρο-

18,5

4*

Αναφέρεται στο σύνολο των χλµ που αναβαθµίζονται / κατασκευάζονται από το Πρόγραµµα.
Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ σιδηροδρόµων
εντός ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.
Αφορά σε µικρές δράσεις αναβάθµισης / ασφάλειας σε σιδηρόδροµους εκτός ΤΕΝ

* Αφορά σε έργο – γέφυρα
Εκτιµάται ότι στη 4η ΠΠ θα
υλοποιηθούν 4χλµ
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ
Επιπρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρετείται από αναβαθµισµένα αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Αριθµός Έργων

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

-

-

12

Πρόσθετη δυναµικότητα για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και εξοικονόµηση ενέργειας (MWh)
Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς
ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ (Τόνοι Ισοδύναµου Πετρελαίου)

-

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

39

Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύµβαση) για την
δηµιουργία υποδοµών ή ενίσχυση επενδύσεων για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας

263.457

∆είκτης που περιλαµβάνεται στο ΕΣΠΑ. Να
χρησιµοποιηθεί στις Περιφέρειες που έχουν
αντίστοιχες δράσεις και δεν περιλαµβάνεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

40.591

Περιβάλλον
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα
διαχείρισης υδάτινων πόρων
Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός
που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης
υγρών αποβλήτων
Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων
Αριθµός έργων αποκατάστασης περιοχών

*
159.830

-

8

-

145

-

Αναφέρεται στον πληθυσµό που εξυπηρετείται από δίκτυα ύδρευσης που προβλέπονται
στο Πρόγραµµα.

*∆εν µπορεί να εκτιµηθεί η
τιµή βάσης. Για τιµή στόχο
αρµόδιο είναι το ΕΠ ΠΕΡΑΑ

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο ισοδύναµο
πληθυσµό που θα εξυπηρετείται από ΕΕΛ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ )

(ΤΑΜΕΙΟ

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο αριθµό
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ
Αναφέρεται στον αριθµό των ΧΑ∆Α και λοιπών περιοχών που θα αποκατασταθούν

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ

(ΤΑΜΕΙΟ
(ΤΑΜΕΙΟ
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

15

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής προστασίας και
λοιπά) που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόληψη Κινδύνων

Αριθµός Έργων
Αριθµός ατόµων που επωφελούνται
από δασική αντιπυρική προστασία και
άλλα µέτρα προστασίας δασών

60

605.329

605.329

Το σύνολο του πληθυσµού της κάθε Περιφέρειας

Τουρισµός

Αριθµός έργων

293

208

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων / υποέργων για υποδοµές όπως τουριστικά αγκυροβόλια, µαρίνες, σε κάθε ενίσχυση για την
προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού καθώς και στην ενίσχυση της κάθε επιχειρήσεις
στο τοµέα του τουρισµού. Η σύµβαση ταυτίζεται µε το έργο.

80

20

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα
της Εκπαίδευσης

10.600

4.800

Το σύνολο των ωφελούµενων µαθητών από
όλες τις προαναφερόµενες παρεµβάσεις

50

16

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα
της Υγείας

Εκπαίδευση
Αριθµός Έργων
Αριθµός ωφελούµενων µαθητών
Υγεία
Αριθµός Έργων
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αστική Ανάπτυξη
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση

Αριθµός έργων για την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και της ελκυστικότητας
των πόλεων
Ανταγωνιστικότητα

Αριθµός έργων που αποσκοπεί στην
προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηµατικότητα και νέων τεχνολογιών
Κοινωνική Ενσωµάτωση
Αριθµός έργων / υπηρεσιών για τη
προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωµάτωσης για µειονεκτούντες οµάδες και νέους

51

Αναφέρεται σε όλα τα έργα αναπλάσεων,
χώρων πρασίνου, ανακαίνισης κτιρίων κλ.π.
που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης.
(Μόνο τιµή βάσης)

15

Αναφέρεται στα έργα για την δηµιουργία δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας, άυλες
ενέργειες για την προώθηση των επιχειρήσεων κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή βάσης)

16

Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δοµών ,
προώθησης της απασχόλησης κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή βάσης)

* Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον κατάλογο θα επικαιροποιούνται όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Εργασίας 2 «Indicators for Monitoring and
Evaluation: A Practical Guide» στις ετήσιες εκθέσεις και θα χρησιµοποιούνται για το λόγο αυτό διαθέσιµες πληροφορίες σύµφωνα µε την ένταξη
των έργων.
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) *
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

9

5

Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθµό των έργων / υποέργων που αφορούν στις
ενισχύσεις για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
καθώς και σε υποδοµές για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Η κάθε σύµβαση αποτελεί έργο.

262

400

40

20

820

180

87

80

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Αριθµός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ
Αριθµός «έργων»
Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο
χρόνια µετά την έναρξη)
Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες θέσεις
πλήρους απασχόλησης)
Επαγόµενες Επενδύσεις (€million)

Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε µίας επιχείρησης από το Πρόγραµµα. Ο αριθµός των έργων ταυτίζεται µε τον αριθµό των συµβάσεων.
Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση για την ίδρυση / δηµιουργία µιας επιχείρησης από το Πρόγραµµα.
∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ και αφορά
τις θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν από
την ενίσχυση επιχειρήσεων στο Πρόγραµµα.
Αναφέρεται στον προϋπολογισµό των επαγόµενων επενδύσεων και αφορά στο σύνολο της
ιδιωτικής και δηµόσιας δαπάνης για κρατικές
ενισχύσεις στο Πρόγραµµα.
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ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

191

30

0

0

Αριθµός Έργων

103

10

Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο
τοµέα των µεταφορών (οδικά, λιµάνια, σιδηρόδροµοι κ.λπ.)

Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)

9,0

0

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.

396

105

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κοινωνία της Πληροφορίας
Αριθµός Έργων
Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά

Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης είτε υποδοµής για την ψηφιακή σύγκλιση. Το έργο ταυτίζεται µε τη σύµβαση.
Αναφέρεται στον πληθυσµό που έχει δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα µετά την
υλοποίηση των έργων υποδοµών.

Μεταφορές

Χιλιόµετρα κατασκευασµένων / αναβαθµισµένων δρόµων
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)
Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων σιδηροδροµικών γραµµών

Αναφέρεται στο σύνολο των χλµ που αναβαθµίζονται / κατασκευάζονται από το Πρόγραµµα.
Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ σιδηροδρόµων
εντός ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.
Αφορά σε µικρές δράσεις αναβάθµισης / ασφάλειας σε σιδηρόδροµους εκτός ΤΕΝ

Επιπρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρετείται από αναβαθµισµένα αστικά µέσα
µαζικής µεταφοράς
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Αριθµός Έργων

0

0

Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύµβαση) για την
δηµιουργία υποδοµών ή ενίσχυση επενδύσεων
για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆είκτης που περιλαµβάνεται στο ΕΣΠΑ. Να
χρησιµοποιηθεί στις Περιφέρειες που έχουν αντίστοιχες δράσεις και δεν περιλαµβάνεται.

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας (MW)

Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναµου
Πετρελαίου)
Περιβάλλον
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα
διαχείρισης υδάτινων πόρων
Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός
που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης
υγρών αποβλήτων
Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Αριθµός έργων αποκατάστασης περιοχών

73.000

20.000

Αναφέρεται στον πληθυσµό που εξυπηρετείται
από δίκτυα ύδρευσης που προβλέπονται στο
Πρόγραµµα.

10.000

10.000

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο ισοδύναµο
πληθυσµό που θα εξυπηρετείται από ΕΕΛ

2

1

0

1

15

0

Αναφέρεται
στον
προβλεπόµενο
αριθµό
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ
Αναφέρεται στον αριθµό των ΧΑ∆Α και λοιπών
περιοχών που θα αποκατασταθούν

Πρόληψη Κινδύνων
Αριθµός Εργων

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής προστασίας και λοιπά)
που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ
Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από
δασική αντιπυρική προστασία και άλλα
µέτρα προστασίας δασών

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

336.932

0

Το σύνολο του πληθυσµού της κάθε Περιφέρειας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τουρισµός

Αριθµός έργων

91

50

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων / υποέργων
για υποδοµές όπως τουριστικά αγκυροβόλια,
µαρίνες, σε κάθε ενίσχυση για την προώθηση
ειδικών µορφών τουρισµού καθώς και στην ενίσχυση της κάθε επιχειρήσεις στο τοµέα του
τουρισµού. Η σύµβαση ταυτίζεται µε το έργο.

Εκπαίδευση
Αριθµός Έργων

Αριθµός ωφελούµενων µαθητών

47

20

13.350

7.000

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της Εκπαίδευσης
Το σύνολο των ωφελούµενων µαθητών από
όλες τις προαναφερόµενες παρεµβάσεις

Υγεία

Αριθµός Έργων

20

17

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της Υγείας
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αστική Ανάπτυξη
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση

Αριθµός έργων για την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και της ελκυστικότητας των
πόλεων
Ανταγωνιστικότητα

Αριθµός έργων που αποσκοπεί στην
προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηµατικότητα και νέων τεχνολογιών
Κοινωνική Ενσωµάτωση
Αριθµός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής
ενσωµάτωσης για µειονεκτούντες οµάδες
και νέους

30

Αναφέρεται σε όλα τα έργα αναπλάσεων, χώρων πρασίνου, ανακαίνισης κτιρίων κλ.π. που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή
βάσης)

1

Αναφέρεται στα έργα για την δηµιουργία δοµών
στήριξης της επιχειρηµατικότητας, άυλες ενέργειες για την προώθηση των επιχειρήσεων κ.λπ.
που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή βάσης)

14

Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δοµών ,
προώθησης της απασχόλησης κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή
βάσης)

* Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον κατάλογο θα επικαιροποιούνται όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Εργασίας 2 «Indicators for Monitoring and
Evaluation: A Practical Guide» στις ετήσιες εκθέσεις και θα χρησιµοποιούνται για το λόγο αυτό διαθέσιµες πληροφορίες σύµφωνα µε την ένταξη
των έργων.
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